
 
                                                                                                                

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea componenței comitetului pentru accelerarea procesului de 

dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Botoșani, precum și 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia 

 

 

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară în data de 24.02.2023,  

 urmare adresei nr. 3071 din 25.01.2023 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoșani, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, nr. 2976 din 

14.02.2023, cu privire la aprobarea componenței comitetului pentru accelerarea procesului de 

dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Botoșani, precum și 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia, 

 având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală, nr. 2977 din 

14.02.2023, 

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

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate şi fonduri europene, 

în conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 7/2023 privind susţinerea procesului de 

dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a 

acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, 

 în temeiul art. 191 alin. (1) lit. f) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă componența comitetului pentru accelerarea procesului de 

dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Botoșani, după cum 

urmează: 

a) directorul executiv al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani; 

b) un reprezentant al Consiliului Județean Botoșani; 

c) un reprezentant al Instituției Prefectului Botoșani; 

d) un reprezentant al Direcției de Asistență Socială Botoșani; 

e) un reprezentant al Direcției de Asistență Socială Dorohoi; 

f) un reprezentant al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială; 

g) un reprezentant al Inspectoratului Școlar Botoșani; 

h) un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Botoșani; 

i) un reprezentant al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani; 

j) un reprezentant al Asociației CLARA Dorohoi; 

k) un beneficiar al unui centru rezidențial din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani; 

l) un reprezentant al Direcției Județene de Cultură Botoșani; 

m) un reprezentant al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Botoșani; 

n) un reprezentant al Companiei de transport public Botoșani (SC Eltrans SA); 

 



 (2) Se desemnează domnul Birta Dorin în calitate de reprezentant al Consiliului Județean 

Botoșani în comitetul pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a 

instituționalizării la nivelul județului Botoșani. 

 (3) Nominalizarea membrilor Comitetului se va face prin dispoziție a directorului executiv al 

Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, pe baza desemnărilor trimise de 

instituțiile/organismele prevăzute la alin. (1); 

 

 Art. 2 Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a comitetului pentru accelerarea 

procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Botoșani, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din aparatul de specialitate, și 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

                        PREŞEDINTE,                                 CONTRASEMNEAZĂ: 

           Doina - Elena FEDEROVICI SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

 Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. 55 din 24.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Anexa 

 la Hotărârea nr. 55 din 24.02.2023 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  

a Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a 

instituționalizării la nivelul județului Botoșani 

 

 Art. 1 (1) Comitetul pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare şi de prevenire a 

instituționalizării la nivelul județului Botoşani, denumit în continuare Comitet, este un organism fără 

personalitate juridică, cu rol consultativ. 

 (2) Comitetul are următoarea componență: 

a) directorul executiv al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani; 

b) un reprezentant al Consiliului Județean Botoșani; 

c) un reprezentant al Instituției Prefectului Botoșani; 

d) un reprezentant al Direcției de Asistență Socială Botoșani; 

e) un reprezentant al Direcției de Asistență Socială Dorohoi; 

f) un reprezentant al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială; 

g) un reprezentant al Inspectoratului Școlar Botoșani; 

h) un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Botoșani; 

i) un reprezentant al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani; 

j) un reprezentant al Asociației CLARA Dorohoi; 

k) un beneficiar al unui centru rezidențial din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani; 

l) un reprezentant al Direcției Județene de Cultură Botoșani; 

m) un reprezentant al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Botoșani; 

n) un reprezentant al Companiei de transport public Botoșani (SC Eltrans SA); 

 

 (3) Membrii Comitetului enumerați la art. 1, alin. (2) lit. c) - n) vor fi desemnați de 

conducătorii instituțiilor respective, la cererea directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecția Copilului Botoşani, în termen de cel mult 30 de zile de la adoptarea hotărârii 

Consiliului județean de aprobare a înfiinţării Comitetului. Componența nominală va fi stabilită prin 

dispoziție a directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecției Copilului 

Botoşani. 

 (4) La şedintele Comitetului pot participa în calitate de invitați şi reprezentanţi ai altor 

autorităţi şi instituții publice, altele decât cele nominalizate la alin. (2). 

 

 Art. 2 Comitetul va avea următoarele atribuţii: 

 a) asigură transparenţa şi vizibilitatea procesului de dezinstituționalizare, contribuind la 

generarea unui sentiment de solidaritate şi de mobilizare a resurselor de la nivel local; 

 b) acordă sprijin (în luarea deciziilor, protecţie socială, ocuparea şi formarea profesională, 

reconversie profesională, sănătate mintală, acces la justiție sau ordine publică) prin persoanele cu 

competențe în diferite domenii, care prin expertiza şi resursele pe care le dețin, pot ajuta într-un mod 

integrat persoanele cu dizabilități în procesul de tranziție, eficientizând procesul de identificare a 

soluțiilor adecvate de dezinstituționalizare; 

 c) îndeplinește orice atribuții stabilite prin acte normative. 

 



 Art. 3 (1) Comitetul se întruneşte în şedință ordinară trimestrial, precum şi în şedinţă 

extraordinară ori de câte ori este necesar, la cererea motivată a Directorului Executiv sau a unui 

membru; 

 (2) Convocarea membrilor se face de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecția 

Copilului Botoşani, prin secretariatul Comitetului. 

 (3) Şedinţele se desfășoară la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoşani sau în orice alt loc pe care aceasta îl propune. 

 (4) Agenda de lucru este stabilită de către Directorului Executiv împreună cu secretariatul 

Comitetului, cu cel puțin 5 zile înainte de reuniune. 

 (5) Comitetul poate funcționa în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor. 

 (6) Şedinţele Comitetului sunt conduse de Directorul Executiv, iar problemele discutate se 

consemnează într-un registru cu procese verbale, semnat de către acesta şi secretarul Comitetului. 

 

 Art. 4 (1) Secretariatul Comitetului se asigură de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecția Copilului Botoşani prin dispoziția directorului executiv. 

 (2) Secretariatul se va îngriji de buna organizare şi desfăşurare a activităților Comitetului prin: 

 a) transmiterea spre informare tuturor membrilor a agendei de lucru, precum şi a proceselor 

verbale ale reuniunii precedente, cu cel puțin cinci zile înainte de reuniune; 

 b) pregătirea documentelor; 

 c) elaborarea rapoartelor necesare şi colectarea de date şi informații cu privire la monitorizarea 

progreselor realizate în procesul de dezinstituționalizare şi de prevenire a instituționalizării la nivelul 

judeţului Botoşani; 

 d) asigurarea de informări permanente ale membrilor Comitetului în legătură cu procesul de 

dezinstituționalizare şi de prevenire a instituționalizării la nivelul judeţului Botoşani; 

 e) orice alte activități prevăzute de actele normative sau dispuse de Directorul Executiv al 

D.G.A.S.P.C. Botoşani. 

 

 Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţă membrilor Comitetului, prin grija secretariatului 

Comitetului. 

 

 

 

 

 

                   PREŞEDINTE,                                             CONTRASEMNEAZĂ: 

      Doina - Elena FEDEROVICI SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

  Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


