
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

      
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea  implementării proiectului cu titlul:” VENUS – împreună
pentru o viaţă în siguranţă ” – Cod  proiect MySMIS 128038 din cadrul
Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, AP 4/ Pl 9.ii/ OS 4.4

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere expunerea de motive nr.  4220/20.03.2019 la proiectul  de

hotarare  inițiat  de  președintele  Consiliului  Județean  Hunedoara,  domnul  Bobora
Mircea Flaviu;

In  baza  referatului  directorului  general  al  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara nr. 8128/15.03.2019 cu privire la proiectul
cutitlul:” VENUS – împreună pentru o viaţă în siguranţă” – Cod  proiect MySMIS
128038;

În acest sens  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului
Hunedoara a semnat Acordul de parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Egalitatea
de Şanse între Femei şi  Bărbaţi  (ANES)  înregistrat la DGASPC Hunedoara sub
nr.37687/ 28.11.2018;

La nivel naţional, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi
Bărbaţi  (ANES) este instituţia  de specialitate  a administraţiei  publice  centrale,  cu
personalitate  juridică,  în  subordinea  Ministerului  Muncii  şi  Justiţiei  Sociale,  care
exercită  funcţiile  de  strategie,  reglementare,  reprezentare  şi  autoritate  de  stat  în
domeniul  violenţei  în  familie,  cu  atribuţii  în  elaborarea,  coordonarea  şi  aplicarea
strategiilor şi politicilor Guvernului în domeniul violenţei în familie;

In  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.217/2003  pentru  prevenirea  și
combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În  baza  prevederilor  art.91  alin.1  lit.d  şi  alin.5  lit.a  pct.2  din  Legea
administraţiei publice locale nr.215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ;

În  temeiul  dispozițiilor  art.97  alin.1  din  Legea administrației  publice  locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă Acordul de parteneriat pentru proiectul:  ”VENUS –
împreună pentru o viaţă în siguranţă” – Cod  proiect  MySMIS 128038 din cadrul
Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, AP 4/ Pl 9.ii/ OS 4.4,  Contractul
de finanțare  și Fișa proiectului,  conform anexelor nr.1 –  3, care fac parte integrantă
din  prezenta.



         Art. 2. (1) Se aprobă cofinanţarea locală a proiectului invocat la art. 1
din prezentul proiect de hotărâre, reprezentând 2% din valoarea costurilor eligibile,
în sumă de 22.743,50 lei conform bugetului prevăzut în anexa nr.4, care face parte
integrantă din prezenta.

        (2)  Cheltuielile neeligibile ce vor interveni pe parcursul implementării
proiectului  vor fi  suportate din bugetul  Direcției  Generale  de Asistență Socială  și
Protecția Copilului  Hunedoara.

 Art. 3 Sumele prevăzute la art. 2  din prezenta hotărâre se vor include
în bugetul propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Hunedoara pe perioada de implementare a proiectului (48 de luni).

 Art. 4.(1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Generală
de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Hunedoara  şi  se  va  comunica  celor
interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

           (2)  Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,                AVIZAT:                      
Mircea Flaviu Bobora                                                                     

   SECRETAR AL JUDEŢULUI,
                                                                                              Daniel Dan         

Deva, la ________/__________2019



                  Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. ______/ 2019
                                                                            a Consiliului Județean Hunedoara

Fisa proiectului 

”VENUS – împreună pentru o viaţă în siguranţă ” – Cod  proiect MySMIS
128038 din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020,

 AP 4/ Pl 9.ii/ OS 4.4

Obiectivul general al proiectului  este: Îmbunătăţirea şi dezvoltarea măsurilor  şi
serviciilor  sociale  în  scopul  prevenirii  şi  combaterii  violenţei  domestice  la  nivel
naţional  prin  crearea  şi  dezvoltarea  unei  reţele  naţionale  inovative  integrate  de
locuinţe protejate, grupuri de suport şi consiliere vocaţională în scopul implementării
unui program naţional de protecţie a victimelor violenţei domestice şi derularea unor
campanii  privind  prevenirea  şi  combaterea  violenţei  domestice.  Pe  parcursul
implementării  proiectului se vor oferi  masuri de sprijin  pentru un număr de minim
6636 victime ale violenţei domestice, în final 3320 dintre acestea, depăşind situaţia
de vulnerabilitate.

Obiectivele specifice al proiectului constau în:  Reducerea numărului de victime
ale violenţei  domestice prin crearea şi  dezvoltarea unei reţele naţionale inovative
integrate de locuinţe protejate (42) în scopul transferului la o viaţă independentă al
victimelor  violenţei  domestice  şi  derularea  unor  campanii  privind  prevenirea  şi
combaterea violenţei  domestice.  Acest  obiectiv   va fi  realizat  prin  prisma tuturor
acţiunilor  realizate  prin  proiect.  Prin  proiect  se  urmăreşte  astfel  creşterea
capacităţilor  şi  a  autonomiei  persoanelor  victime  ale  violenţei  domestice  care
declanşază o serie de consecinţe atât individuale, cât şi pentru întreaga societate.

Grup tinta/potentiali beneficiari:
Impactul estimat asupra grupului ţintă este realist, prin:

1. creşterea şanselor de integrare/reintegrare socială pentru 6636 persoane;
2. depăşirea situaţiei de vulnerabilitate pentru mai mult de 50% din grupul ţintă.

Principalele activităţi ale proiectului sunt:
      -Selectarea beneficiarilor şi analiza nevoilor specifice;

-Crearea Centrului de asistenţă, orientare, consiliere şi formare profesională a
grupurilor vulnerabile şi a dispozitivelor acestuia;
-Furnizarea de măsuri şi acţiuni de asistenţă, orientare şi consiliere profesională;
-Furnizarea de programe de formare profesională;



-Furnizarea de servicii de mediere;
-Realizarea de acţiuni de informare şi publicitate privind proiectul şi rezultatele
acestuia.

Bugetul total al proiectului:  51.080.375,72 LEI;

Bugetul total pentru Partenerul 23 – DGASPC  Hunedoara : 1.137.171,60 LEI;

Contributia proprie: 22.743,50 LEI    (2%) 

                                                           
        CONTRASEMNEAZĂ:

     PREŞEDINTE,  SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Mircea Flaviu Bobora                                                        Daniel Dan

                                                                                                    


