JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr. 1076 din 07.02.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
referitoare la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind constatarea încheierii unor contracte de furnizare servicii sociale
ca urmare a continuării procedurii de externalizare la D.G.A.S.P.C. Bihor
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor nr.
2521 din 20.01.2017, prin care au fost înaintate consiliului judeţean 8 contracte încheiate ca urmare a
procedurii de atribuire a contractelor de furnizare servicii sociale;
În conformitate cu prevederile pct. 3 lit. e) din Anexa 3 la Hotărârea nr. 229/2014 – Contractul
cadru de furnizare servicii sociale, care prevede emiterea unei hotărâri de consiliu judeţean pentru
exprimarea acordului privind încheierea contractelor de furnizare servicii sociale;
Tinând cont de prevederile art. 104 alin. (1) lit. e) din Legea Administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „(1) Preşedintele consiliului judeţean
îndeplineşte, în condiţiile legii, ...e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean”;
Potrivit alin. (6) lit. b) al aceluiaşi articol, preşedintele consiliului judeţean, „ia măsuri pentru
organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniul serviciilor sociale pentru
protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane
sau grupuri aflate în nevoie socială”.
În anul 2011 Consiliul Județean Bihor a pornit procedura de externalizare a unor servicii
sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor. În acest scop
s-au emis următoarele acte administrative:
 Hotărârea nr. 11/2011 privind demararea procedurii de externalizare a unor servicii sociale
oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor.
 Hotârea nr. 99/2011 privind aprobarea externalizării unor servicii sociale oferite în prezent de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor şi aprobarea modeluluicadru al caietului de sarcini.
 Hotărârea nr. 103/2011 privind demararea procedurii de externalizare a unor servicii sociale
oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor către furnizori de
drept privat acreditaţi (altele decât cele propuse prin Hotărârea nr. 11/2011).
 Hotărârea nr. 153/2011 privind aprobarea externalizării unor servicii sociale oferite în prezent
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor (stabilite prin Hot.
103/2011) şi aprobarea modelelor-cadru ale caietelor de sarcini aferente acestei proceduri.
 Hotărârea nr. 154/2011 privind aprobarea modelului-cadru de contract de furnizare servicii
sociale.
 Hotărârea nr. 219/2011 privind constatarea încheierii contractelor de furnizare servicii sociale
ca urmare a finalizării procedurii de externalizare la D.G.A.S.P.C. Bihor.
 Hotărârea nr. 243/2012 privind modificarea și completarea modelelor-cadru ale caietelor de
sarcini și a contractului-cadru de furnizare a serviciilor sociale în vederea continuării
externalizării serviciilor sociale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bihor.
 Hotărârea nr. 232/2013 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 7 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Bihor nr. 243 din 28.09.2012 privind modificarea şi completarea
modelelor-cadru ale caietelor de sarcini şi a contractului-cadru de furnizare a serviciilor
sociale în vederea continuării externalizării serviciilor sociale din subordinea D.G.A.S.P.C.
Bihor.
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 Hotărârea nr. 233/2013 privind aprobarea modelului-cadru al documentaţiei descriptive pentru
elaborarea şi prezentarea documentelor de calificare şi selectare pentru contractarea de servicii
sociale.
 Hotărârea nr. 123/2014 privind privind constatarea încheierii unui contract de furnizare
servicii sociale ca urmare a continuării procedurii de externalizare la D.G.A.S.P.C. Bihor.
 Hotărârea nr. 229/2014 privind aprobarea modelului-cadru al Caietului de sarcini şi al
Contractului de furnizare servicii sociale în vederea organizării unei noi proceduri de
externalizare a unor servicii sociale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bihor.
 Hotărârea nr. 19/2015 privind constatarea încheierii unui contract de furnizare servicii sociale
ca urmare a continuării procedurii de externalizare la D.G.A.S.P.C. Bihor.
 Hotărârea nr. 123/2015 privind constatarea încheierii unor contracte de furnizare servicii
sociale ca urmare a continuării procedurii de externalizare la D.G.A.S.P.C. Bihor.
 Hotararea nr.248 din 24 noiembrie 2015 privind aprobarea modelului-cadru al Caietului de
sarcini şi al Contractului de furnizare servicii sociale în vederea organizării unei noi proceduri
de externalizare a unor servicii sociale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bihor.
 Hotărârea nr. 169/26.07.2016 privind aprobarea modelului-cadru al Caietului de sarcini şi al
Contractului de furnizare servicii sociale în vederea organizării unei noi proceduri de
externalizare a unor servicii sociale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bihor.
În baza art. 97 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR,
SUPUNE SPRE APROBARE:
Constatarea încheierii a 8 contracte de furnizare servicii sociale, conform Anexei la prezenta.

PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor
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CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate
Nr. 2346 din 08.02.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind constatarea încheierii unor contracte de furnizare servicii sociale
ca urmare a continuării procedurii de externalizare la D.G.A.S.P.C. Bihor

Având în vedere Expunerea de Motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor nr. 1076 din
07.02.2017 privind constatarea încheierii unor contracte de furnizare servicii sociale ca urmare a
continuării procedurii de externalizare la D.G.A.S.P.C. Bihor;
Potrivit art. 91 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare „(1) consiliul judeţean îndeplineşte ...: atribuţii
privind gestionarea serviciilor publice din subordine”;
În exercitarea acestei atribuţii, conform alin. (5) lit. a) pct. 2 al aceluiaşi articol, consiliul
judeţean asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind
serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a
familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor nr.
2521 din 20.01.2017, prin care au înaintat consiliului judeţean 8 contracte încheiate ca urmare a
procedurii de atribuire a contractelor de furnizare servicii sociale;
În baza prevederilor pct. 3 lit. e) din Anexa 3 la Hotărârea nr. 229/2014 – Contractul cadru de
furnizare servicii sociale, care prevede emiterea unei hotărâri de consiliu judeţean pentru exprimarea
acordului privind încheierea contractelor de furnizare servicii sociale;
Luând în considerare actele administrative emise de autoritatea judeţeană după cum urmează:
 Hotărârea nr. 11/2011 privind demararea procedurii de externalizare a unor servicii sociale
oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor
 Hotârea nr. 99/2011 privind aprobarea externalizării unor servicii sociale oferite în prezent de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor şi aprobarea modeluluicadru al caietului de sarcini
 Hotărârea nr. 103/2011 privind demararea procedurii de externalizare a unor servicii sociale
oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor către furnizori de
drept privat acreditaţi (altele decât cele propuse prin Hotărârea nr. 11/2011)
 Hotărârea nr. 153/2011 privind aprobarea externalizării unor servicii sociale oferite în prezent
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor (stabilite prin Hot.
103/2011) şi aprobarea modelelor-cadru ale caietelor de sarcini aferente acestei proceduri
 Hotărârea nr. 154/2011 privind aprobarea modelului-cadru de contract de furnizare servicii
sociale;
 Hotărârea nr. 219/2011 privind constatarea încheierii contractelor de furnizare servicii sociale
ca urmare a finalizării procedurii de externalizare la D.G.A.S.P.C. Bihor
 Hotărârea nr. 243/2012 privind modificarea și completarea modelelor-cadru ale caietelor de
sarcini și a contractului-cadru de furnizare a serviciilor sociale în vederea continuării
externalizării serviciilor sociale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bihor
 Hotărârea nr. 232/2013 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 7 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Bihor nr. 243 din 28.09.2012 privind modificarea şi completarea
modelelor-cadru ale caietelor de sarcini şi a contractului-cadru de furnizare a serviciilor
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sociale în vederea continuării externalizării serviciilor sociale din subordinea D.G.A.S.P.C.
Bihor
Hotărârea nr. 233/2013 privind aprobarea modelului-cadru al documentaţiei descriptive pentru
elaborarea şi prezentarea documentelor de calificare şi selectare pentru contractarea de servicii
sociale;
Hotărârea nr. 123/2014 privind privind constatarea încheierii unui contract de furnizare
servicii sociale ca urmare a continuării procedurii de externalizare la D.G.A.S.P.C. Bihor
Hotărârea nr. 229/2014 privind aprobarea modelului-cadru al Caietului de sarcini şi al
Contractului de furnizare servicii sociale în vederea organizării unei noi proceduri de
externalizare a unor servicii sociale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bihor;
Hotărârea nr. 19/2015 privind constatarea încheierii unui contract de furnizare servicii sociale
ca urmare a continuării procedurii de externalizare la D.G.A.S.P.C. Bihor.
Hotărârea nr. 123/2015 privind constatarea încheierii unor contracte de furnizare servicii
sociale ca urmare a continuării procedurii de externalizare la D.G.A.S.P.C. Bihor.
Hotararea nr.248 din 24 noiembrie 2015 privind aprobarea modelului-cadru al Caietului de
sarcini şi al Contractului de furnizare servicii sociale în vederea organizării unei noi proceduri
de externalizare a unor servicii sociale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bihor.
Hotărârea nr. 169/26.07.2016 privind aprobarea modelului-cadru al Caietului de sarcini şi al
Contractului de furnizare servicii sociale în vederea organizării unei noi proceduri de
externalizare a unor servicii sociale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bihor.

Luând în considerare procedura de atribuire a contractelor de furnizare a serviciilor sociale
desfăşurată de către D.G.A.S.P.C. Bihor în calitate de autoritate contractantă în temeiul hotărârilor
amintite;
În temeiul art. 44 coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUNEM:
Constatarea încheierii unui număr de 8 contracte de furnizare servicii sociale, conform Anexei
la prezenta.
VICEPREȘEDINTE
Traian Bodea

ȘEF SERVICIU,
Szallos Nandor

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Gabriela Plugar,
”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii
în solidar cu întocmitorul înscrisului”

”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii
în solidar cu întocmitorul înscrisului”

VIZAT,
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,

ÎNTOCMIT, CONSILIER
Cornelia Bulzan

”Am luat cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi
asum responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii”

„Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial”

2 ex./CB
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JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 2347 din 08.02.2017
privind constatarea încheierii unor contracte de furnizare servicii sociale
ca urmare a continuării procedurii de externalizare la D.G.A.S.P.C. Bihor

Având în vedere Expunerea de Motive nr. 1076 din 07.02.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor şi Raportul de Specialitate al Serviciului Monitorizarea Instituţiilor Subordonate nr.
2346 din 08.02.2017 privind constatarea încheierii unor contracte de furnizare servicii sociale ca
urmare a continuării procedurii de externalizare la D.G.A.S.P.C. Bihor;
În baza Hotărârilor Consiliului Judeţean Bihor: nr. 11/2011, nr. 99/2011, nr. 103/2011, nr.
153/2011, nr. 154/2011, nr. 219/2011, nr. 243/2012, nr. 232/2013, nr. 233/2013, nr. 123/2014, nr.
229/2014, nr. 19/2015, nr. 123/2015, nr. 248/2015 si nr. 169/2016;
Luând în considerare adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Bihor nr. 2521 din 20.01.2017;
În temeiul art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) pct. 2, coroborat cu art. 97 si art. 115 alin(1)
lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se constată încheierea unui număr de 8 contracte de furnizare servicii sociale, conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu încadrarea în bugetul aprobat de către
Consiliul Judeţean Bihor.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Direcţia Generală Economică şi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Compartimentului relatii cu consilierii cu:
Instituţia Prefectului Judeţului Bihor; Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor; Compartimentul
Relaţii cu Consilierii; Serviciul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate; Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor.
Art. 4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
Monitorul Oficial al judeţului Bihor.
PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor
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Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor
nr. _____ din ________2017
VIZAT
PREŞEDINTE
PÁSZTOR SÁNDOR

Listă cu contractele de furnizare servicii sociale

Nr.
crt.

Nr. şi data
contract

Serviciul social contractat

Furnizorul

Preţul /
beneficiar /
lună

1

Locuinţa protejată pentru
Nr. 50703 din
persoane adulte cu dizabilități
22.12.2016
Apartament nr. 1 Oradea

Asociaţia RomânoGermană Alsterdorf

1795 lei

2

Locuinţa protejată pentru
Nr. 50704 din
persoane adulte cu dizabilități
22.12.2016
Apartament nr. 2 Oradea

Asociaţia RomânoGermană Alsterdorf

1795 lei

Locuinţa protejată pentru
Nr. 50705 din
3
persoane adulte cu dizabilități
22.12.2016
Apartament nr. 3 Oradea

Asociaţia RomânoGermană Alsterdorf

1795 lei

Locuinţa protejată pentru
Nr. 50706 din
4
persoane adulte cu dizabilități
22.12.2016
Apartament nr. 4 Oradea

Asociaţia RomânoGermană Alsterdorf

1795 lei

5

Locuinţa protejată pentru
Nr. 50707 din
persoane adulte cu dizabilități
22.12.2016
Apartament nr. 5 Oradea

Asociaţia RomânoGermană Alsterdorf

1795 lei

6

Locuinţa protejată pentru
Nr. 50708 din
persoane adulte cu dizabilități
22.12.2016
Casa Frankfurt Oradea

Asociaţia RomânoGermană Alsterdorf

1795 lei

7

Locuinţa protejată pentru
Nr. 50709 din
persoane adulte cu dizabilități
22.12.2016
Casa Franz Max Oradea

Asociaţia RomânoGermană Alsterdorf

1795 lei

Locuinţa protejată pentru
Nr. 50710 din
8
persoane adulte cu dizabilități
22.12.2016
Casa Săcueni

Asociaţia RomânoGermană Alsterdorf

1795 lei

