
 
 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Convenției de Asociere cu privire la înființarea unui Centru de 

Tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din județul Botoșani 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.02.2020, 

urmare adresei nr. 2054 din 12.02.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoşani, 

analizând Referatul de aprobare nr.2556 din 21.02.2020 al Președintelui Consiliului 

Județean Botoșani privind aprobarea Convenției de Asociere cu privire la înființarea unui Centru 

de Tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din județul Botoșani, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 2557/21.02.2020 al Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoşani, al Direcţiei Dezvoltare şi Promovare, al 

Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală și al Direcției Administrarea Patrimoniului, 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

  

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă Convenția de Asociere cu privire la înființarea unui Centru de Tranzit pentru 

tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din județul Botoșani. 

Art. 2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani să semneze Convenția de 

Asociere prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

                PREŞEDINTE,                                                     CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

           Costică MACALEȚI                                             Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

Botoşani,  

Nr. 37 din  27.02.2020 



 
  ANEXA 

la Hotărârea nr. 37 din 27.02.2020 

 (nr. pagini =  5) 

 

 

 

 

 

 

 

Convenție de Asociere cu privire la înființarea unui Centru de Tranzit pentru tinerii 

care părăsesc sistemul de protecție a copilului din județul Botoșani 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PREŞEDINTE,                            CONTRASEMNEAZĂ:                        

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Costică MACALEȚI              Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consiliul Județean Botoșani Hope and Homes for Children    Direcția Generală de Asistență 

          România      Socială și Protecția Copilului Botoșani 

                                                                                  .............  

 

 

Nr………/……………….        Nr………./…………………..          Nr………/………………. 

 

 

 

 

Convenție de Asociere 

 cu privire la înființarea unui Centru de Tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de 

protecție a copilului din județul Botoșani 

 

1. Județul Botoșani, cu sediul în municipiul Botoșani, Piața Revoluției, nr. 1-3 județul 

Botoșani, tel. 0231 514712, e-mail: consiliu@cjbotosani.ro, reprezentat prin dl. Costică Macaleți, 

în calitate de Președinte al Consiliului Județean Botoșani, 

2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani (denumită 

în continuare „Direcţia”), cu  sediul în municipiul Botoșani, Str. Maxim Gorki nr. 4, județul 

Botoșani, telefon: 0231 537993, fax: 0231 511047 e-mail: dgaspcbt@yahoo.com, reprezentată 

legal de Dan Constantin Șlincu, în calitate de Director Executiv  

și 

3. Fundația „Hope and Homes for Children” România (denumită în continuare HHC 

România), cu sediul în mun. Baia Mare, Bd. București 2A, reprezentata de dl. Ștefan Dărăbuș, 

în calitate de Director Regional, Europa Centrală și de Sud, 

denumite în continuare, în mod colectiv „Părțile”, ori, fiecare în mod individual, 

„Partea”, 

încheie prezenta Convenție de Asociere (denumită în continuare „Convenția”). 

 

 

Cap. I 

Considerații introductive 

 

Art. 1 Obiectul 

(1) Obiectul Convenției constă în punerea în aplicație a unor modalități alternative de 

ocrotire a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului din județul Botoșani prin 

înființarea unui Centru de Tranzit. Conform Legii 272/2004 republicată, art. 55 alin. (3) „Tânărul 

care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie specială, 

dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind 

confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de 

protecţie specială, în scopul facilitării integrării sale sociale.” Centrul de Tranzit care face 



obiectul acestei Convenții va avea ca beneficiari tinerii care au dobândit capacitate deplină de 

exerciţiu, au beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu au 

posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntați cu riscul excluderii sociale; aceștia vor 

putea beneficia, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani de serviciile Centrului de Tranzit. 

(2) Obiectul Convenției descris mai sus va fi interpretat în concordanță cu legislația 

României.  

 

Cap. al II-lea 

Obligațiile Direcției 

Art. 2 Subiectul obligațiilor 

Subiectul obligațiilor asumate în continuare va fi determinat în funcție de competența și 

atribuțiunile legale ale persoanelor juridice respective. 

 

Art. 3 Centrul de Tranzit 

(1) Județul Botoșani și Direcția se obligă să pună la dispoziția HHC România terenul 

necesar construirii unui Centru de Tranzit despre care se face vorbire la art. 1 alin (1), situat în 

județul Botoșani, liber de orice sarcini sau alte construcții.  

(2) Direcția se obligă ca în momentul alegerii terenului pentru construirea Centrului de 

Tranzit să țină cont de următoarele aspecte: terenul să fie în zonă locuită, în comunitate, fiind 

excluse zonele industriale, iar terenul să aibă min. 600/700 mp. 

(3) Direcţia se obligă să permită și să înlesnească HHC România construirea și 

amenajarea Centrului de Tranzit pe terenul sus menționat, pe baza proiectelor și studiilor realizate 

de către HHC România. Imobilul va corespunde standardelor aplicabile în domeniul serviciilor 

sociale și protecției copilului și va fi utilizat pentru găzduirea a 8 tineri care să corespundă 

descrierii de la art. 1.  

(4) Direcţia se obligă să înființeze ca atare, să organizeze și să includă Centrul de Tranzit 

construit de către HHC România în propriul sistem de asistență socială și protecție a copilului. 

(5) Direcţia se obligă să supună spre aprobare, în conformitate cu standardele în vigoare, 

organigrama Centrului de Tranzit și să angajeze, prin concurs, transfer, redistribuire și alte 

modalități permise de lege, personalul necesar acoperirii în întregime a organigramei. Direcţia se 

obligă să consulte HHC România atât la conceperea și stabilirea organigramei, cât și la selectarea, 

prin concurs, a personalului Centrului de Tranzit. 

(6) Direcția se obligă să asigure utilitățile pentru buna funcționare a Centrului de Tranzit, 

prin aducerea acestora, pe cheltuiala lor, la limita de proprietate. Data până la care se asigura 

aducerea utilităților nu trebuie să fie mai târziu de 31.09.2020. 

 

 

 



Art. 4 Tinerii din Centrul de Tranzit 

Pentru asigurarea și creșterea calității vieții tinerilor nu este suficientă doar schimbarea 

mediului fizic, ci este absolut necesară stimularea constantă a tinerilor, prin implicarea lor în 

activități de dezvoltarea a abilităților de trai independent care să fie susținute de către personalul 

angajat. Prin urmare: 

a) după deschiderea Centrului de Tranzit reprezentanții DGASPC Botoșani se vor asigura 

că personalul angajat din Centru va implica zilnic, direct și în mod constant grupul de tineri într-

un program de activități specifice de dezvoltare a abilităților de trai independent și de încadrare a 

acestora pe piața muncii colaborând permanent cu managerii de caz și specialiștii Centrului de 

Incluziune Socială; 

b) HHC Romania va avea dreptul de a vizita tinerii din Centrul de Tranzit si posibilitatea 

de a constata periodic situația acestora putând formula recomandări si solicitări de care DGASPC 

Botoșani trebuie să țină cont.  

 

Art. 5 Inserție socio-profesională a tinerilor 

Direcţia se obligă să sprijine tinerii în procesul de integrare socio-profesională pe toată 

perioada ocrotirii acestora în Centrul de Tranzit. Acest proiect se va derula cu sprijinul HHC 

România. 

 

Art. 6 Bunele oficii 

Direcţia se obligă să depună toate diligențele cuvenite, în sensul bunelor oficii, pe lângă 

alte autorități publice competente, dacă acestea sunt necesare executării în bune condiții a  

obligațiilor HHC România. 

 

Cap. al III-lea 

Obligaţiile HHC România 

Art. 7 Proiectarea, construirea, amenajarea şi dotarea 

(1) HHC România are obligația să execute, prin intermediul propriilor co-contractori, 

lucrările de construire a Centrului de Tranzit. 

(2) Procedura de atribuire a contractelor cu furnizorii de lucrări, bunuri ori servicii 

necesare executării obligației asumate la art. 3 alin. (3) este de competența HHC România. 

(3) Cheltuielile HHC România pentru executarea obligațiilor asumate la art. 3 alin. (2) 

vor fi de maximum 215.000 Euro. 

(4) Centrul de Tranzit construit de către HHC România intră în domeniul public al 

județului Botoșani și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani în baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, iar bunurile 

mobile alcătuind dotarea Centrului de Tranzit vor fi obligatoriu donate de către Fundație înainte 

de 10.12.2020. 



(5) Oferta de donație a bunurilor mobile și evidențierea în domeniul public a Centrului de 

Tranzit vor fi afectate de sarcina înființării, organizării, funcționării și dezvoltării centrului, 

precum și a utilizării imobilului respectiv numai cu destinația de Centru de Tranzit, activitate ce 

va fi monitorizată de Fundație zece ani. 

 

Art. 8 Controlul 

Direcția se obligă să permită HHC România controlul, atât scriptic, cât și fizic, al 

executării obligațiilor decurgând din actuala Convenție.  

 

 

Cap. al IV-lea 

Prevederi finale 

Art. 9 Sancțiuni 

(1) În cazul rezilierii convenției pentru motivul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la 

Cap. al II-lea (art.2 – art.6) din prezenta convenție, imobilul, în orice stadiu s-ar afla, va trece în 

proprietatea județului Botoșani, urmând ca aceasta să achite Fundației HHC România 

contravaloarea sumelor cheltuite de către Fundație pentru realizarea obiectului prezentei convenții 

de asociere, conform art.3 alin. (3). 

(2) În cazul rezilierii contractului pentru motivul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la 

Cap. al III-lea art. 7 din prezenta Convenție, imobilul, în orice stadiu s-ar afla, va trece în 

proprietatea județului Botoșani, cu titlu gratuit. 

(3) Apariția unei prevederi legale sau a unui eveniment ce nu putea fi prevăzut și care 

face imposibil obiectul prezentei convenții exonerează de răspundere partea care nu și-a putut 

duce la îndeplinire obligația corelativă. 

 

Art. 10 Durata 

Convenția intră în vigoare la data semnării de către Părți, urmând a-și înceta efectele în 

31.12.2020. 

 

Art. 11 Completarea și modificarea 

(1) Modificarea și completarea Convenției se va putea face numai cu acordul scris al 

Părților, sub forma unor Acte Adiționale. 

(2) Dispozițiile prezentei Convenții se vor completa cu prevederile legale în materie. 

 

Art. 12 Litigii 

Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentei Convenții, se vor soluționa, în 

principal pe cale amiabilă și în subsidiar, de către instanțele judecătorești competente. 

 



Art. 13 Forța majoră  

(1) Situația de forță majoră exonerează părțile de răspundere în ceea ce privește 

îndeplinirea obligațiilor ce le revin. 

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 

zile de la  producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 

consecințelor lui. 

     

Art.14 Exemplarele 

Prezenta Convenție este încheiată în limba română în trei exemplare originale, toate 

identice între ele și având aceeași valoare juridică. 

 

 

Consiliul Județean   DGASPC Botoșani          Fundația Hope and Homes  for     

          Botoșani                                             Children Romania 

 

 

    Președinte,      Director Executiv,            Director Regional, 

Costică Macaleți  Dan Constantin Șlincu                    Europa Centrală și de Sud 

Ștefan Dărăbuș, Ph.D., MBA

  

 

 

Serviciul juridic,  Director Executiv Adjunct,          Director Adjunct, 

Monica Curcan  Simona Oana Dediu           Bianca Stegeran  

                                                                       

        

 

Director Executiv Adjunct,    Departament Juridic  

    Doina Nacu Manole              Călin Herța, Avocat 

 

 

 

                                            Sef Serviciu Juridic. Administrativ, 

                                                        Ovidiu Voroneanu 

 

 

 

 


