
          

 
H O T Ă R Â R E  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 privind aprobarea 

Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare 

necesară implementării proiectului, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani  

nr. 23 din 27.01.2022 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 mai 2022, 

 urmare adresei nr. 17211 din 16.05.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoșani, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 9425 din 17.05.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 9635 din 20.05.2022 al Președintelui Consiliului Județean 

Botoşani pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 privind 

aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției 

financiare necesară implementării proiectului, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr. 23 din 27.01.2022, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 9636 din 20.05.2022 al Direcției 

Dezvoltare și Promovare, al Direcţiei Juridică, Administrație Publică Locală și al Direcției Buget-

Finanțe; 

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 

privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente 

istorice şi de arhitectură, protecția mediului și turism; 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, 

activități social-culturale, sportive, tineret și de agreement; 

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

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

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 modifică art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 

privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a 

contribuției financiare necesară implementării proiectului și va avea următorul cuprins: 

„Se aprobă contribuția ce revine Consiliului Județean Botoșani prin Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, în cuantum de 2.851.448,11 lei, sumă formată din: 

73.443,40 lei (valoare cofinanțare eligibilă a Beneficiarului, reprezentând 2,01% din valoarea eligibilă 

a proiectului) și 2.778.004,71 lei (reprezentând cheltuieli neeligibile).” 

Art. 2 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 2 al Hotărârii Consiliului 

Județean Botoșani nr. 23 din 27.01.2022 își încetează aplicabilitatea. 

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

specialitate, și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 PREȘEDINTE,                  CONTRASEMNEAZĂ: 

                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
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Botoşani,            

Nr. 115 din 27.05.2022 


