CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului
„Dezvoltare strategică şi eficienţă administrativă - Judeţul Dolj”, cod SMIS
135061, și a cheltuielilor aferente
Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 15580/14.05.2020 al Direcției Afaceri
Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, privind aprobarea
proiectului „Dezvoltare strategică şi eficienţă administrativă - Judeţul Dolj”, cod
SMIS 135061, și a cheltuielilor aferente, raportul Serviciului juridic nr.
15778/19.05.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional
Capacitate Administrativă 2014-2020, Cererea de Proiecte nr. CP13/2019 pentru
regiunile mai puțin dezvoltate - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și
măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din
regiunile mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar
accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. - Introducerea de sisteme și standarde
comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către
beneficiari în concordanță cu SCAP,
în baza art. 41 și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale,
în temeiul art. 173 alin (1) lit. b), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă proiectul „Dezvoltare strategică şi eficienţă administrativă Judeţul Dolj”, cod SMIS 135061, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cererea de Proiecte nr. CP13/2019
pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică
și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din
regiunile mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar

accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. - Introducerea de sisteme și standarde
comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către
beneficiari în concordanță cu SCAP, cu o valoare totală în cuantum de 1.687.551,14 lei,
inclusiv TVA.
Art. 2 – Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale
Județul Dolj, în valoare de 33.751,03 lei, inclusiv TVA, reprezentând contribuția la
cheltuieli eligibile, în procent de 2%, aferentă perioadei de implementare, pentru anii
2020-2022.
Art. 3. – Se aprobă asigurarea temporară a tuturor sumelor necesare a fi cheltuite în
avans, până la rambursarea cheltuielilor eligibile de către Autoritatea de Management a
programului.
Art. 4 – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării
proiectului precum şi toate resursele financiare necesare implementării proiectului în
condițiile rambursării-decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, se
vor asigura din bugetul UAT Județul Dolj, pentru anii 2020-2022.
Art. 5 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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SE APROBĂ,
PREŞEDINTE,
ION PRIOTEASA

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre a proiectului
„Dezvoltare strategică şi eficienţă administrativă - Judeţul Dolj”, cod SMIS
135061, și a cheltuielilor aferente
Consiliul Județean Dolj a depus pentru finanțare prin fonduri europene proiectul
„Dezvoltare strategică şi eficienţă administrativă - Judeţul Dolj”, cod SMIS 135061,
în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cererea de
Proiecte nr. CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Fundamentarea deciziilor,
planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației
publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 2 - Administrație publică
și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. - Introducerea de
sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele
orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
În data de 05 mai 2020 a fost primită informarea prin care am fost anunțați că cererea de
finanțare „Dezvoltare strategică şi eficienţă administrativă - Judeţul Dolj” a fost
selectată pentru finanțare.
Principalele activităţi din cadrul proiectului sunt:
- Informare şi publicitate,
- Obținerea unei capacități crescute de fundamentare a deciziilor și planificare
strategică pe termen lung pentru județul Dolj, prin elaborarea Strategiei de
Dezvoltare Economico-Sociala a Judetului Dolj pentru perioada 2021-2027.
- Extindere portal electronic de servicii al Consiliului Județean Dolj, cu servicii
partajate de urbanism și amenajarea teritoriului.
Valoarea investiției este de 1.687.551,14 lei, inclusiv TVA .
Bugetul proiectului este defalcat după cum urmează:
NR.
SURSE DE FINANŢARE
CRT.
I Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :
a. Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferentă
b. Valoarea totală eligibilă
II Contribuția proprie, din care :
Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv
a.
TVA aferentă

VALOARE
1.687.551,14
0,00
1.687.551,14
33.751,03
33.751,03

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv
TVA aferentă
Autofinanțarea proiectului* (numai pentru proiectele
c
generatoare de venit)
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
III
SOLICITATĂ
b.

0,00
0,00
1,653,800.11

Pentru implementarea proiectului, Beneficiarul trebuie să aloce sume de bani
reprezentând contribuția la cheltuielile eligibile, cât și sume reprezentând cheltuieli
conexe care pot apărea pe durata implementării proiectului.
Conform cererii de finanțare, perioada de implementare a proiectului este de 24 de
luni, planul anual de cheltuieli fiind defalcat după cum urmează:
Sursa bugetară
Contribuția proprie 2%
BS 13%
FSE 85%
Neeligibile
Total

2020
2021
240.00
26,122.54
1,560.00
169,796.53
10,200.00 1,110,208.07
0,00
0,00
12,000.00 1,306,127.14

2022
7,388.48
48,025.12
314,010.40
0,00
369,424.00

În consecință, este necesară aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean Dolj,
atât a proiectului, a contribuției proprii în valoare de 33.751,03 lei, în procent de 2%,
inclusiv TVA, asigurarea temporara a tuturor sumelor necesare a fi cheltuite in avans pana
la rambursarea cheltuielilor eligibile de catre Autoritatea de Management a programului
precum și cheltuieli conexe care pot apărea pe durata implementării proiectului, sume ce
vor fi asigurate din bugetul județului Dolj.
Având în vedere cele prezentate, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre
alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV,
Băluță Elena Daniela

Întocmit,
Responsabil financiar
Sorescu Monica- Alice

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr. 15778/19.05.2020
VIZAT
Director executiv
Ovidiu Marian Roșca

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra
proiectului de hotărâre „Dezvoltare strategică şi eficienţă administrativă - Judeţul

Dolj”, cod SMIS 135061, și a cheltuielilor aferente
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de
resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre

„Dezvoltare strategică şi eficienţă administrativă - Judeţul Dolj”, cod SMIS 135061,
și a cheltuielilor aferente, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat
următoarele:
1)
județului.

Obiectul/domeniul reglementat: dezvoltare strategică şi eficienţă administrativă a

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile
naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele şi în a
căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre
analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv
prevederile art. 41 și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

precum și ale art. 173 alin (1) lit. b), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu
modificările şi completările ulterioare.
3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului
juridic: nu au fost identificate.
Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este
fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat
la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi
propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în şedinţă
ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru
privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi.
Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul.
Avizat
Șef serviciu

Întocmit
Consilier Juridic

Daiana Stoica

Cristian Buzata

