
 
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea sumei de 1.200.000 lei  din bugetul propriu judeţean pentru anul 2021, 

pentru proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești” 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2021, 

urmare adresei nr. 6195/17.02.2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani prin care se solicită aprobarea sumei de 1.200.000 lei pentru proiectul  

„Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judetean Botoşani nr. 4500      

din  16.03.2021 privind necesitatea aprobării sumei de 1.200.000 lei din bugetul propriu judeţean 

pentru anul 2021, pentru proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”,  

având în vedere: - Raportul de specialitate nr. 4501 din 16.03.2021 comun al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, Direcţiei Dezvoltare şi Promovare, 

Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală şi Direcţiei Buget-Finanţe, 

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

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri 

europene, 

în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

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 suma de 1.200.000 lei pentru implementarea proiectului „Închiderea 

Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”. 

Art. 2. (1) Suma prevăzută la art.1 va fi asigurată din bugetul propriu județean, prin Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, pentru anul 2021. 

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se va recupera de către Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Botoșani, din fonduri nerambursabile specifice proiectului, și va fi 

pusă la dispoziția Consiliului Județean Botoșani. 

Art. 3. Președintele Consiliul Județean Botoșani, prin direcțiile de specialitate din aparatul 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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