
 
                                                                                                                                                                   

 

H O T Ă R Â R E 

privind închiderea Centrului de Plasament „ Dumbrava Minunată ”  și înființarea serviciului 

social Casa de tip familial „ Dumbrava Minunată ” și a serviciului social Casa de tip familial  

„ Cuore ” , fără personalitate juridică, în structura Complexului de servicii pentru copilul 

aflat în dificultate „ Speranța ” Pomârla  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 

Protecţia Copilului Botoşani               

 

        Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.07.2022, 

urmare adresei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani nr. 

24.177 din 11.07.2022,  înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani la  nr. 12.834 din 11.07.2022, 

analizând: - Referatul de aprobare nr. 13453 din 20.07.2022 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Botoşani privind propunerea de închidere a Centrului de Plasament „ Dumbrava Minunată 

” și înființarea serviciului social Casa de tip familial „ Dumbrava Minunată ” și a serviciului social 

Casa de tip familial „ Cuore ”, fără personalitate juridică, în structura Complexului de servicii pentru 

copilul aflat în dificultate „ Speranța ” Pomârla, jud Botoșani,  

- Convenția de asociere cu privire la închiderea Centrului de Plasament „ Dumbrava 

Minunată ” din localitatea Pomârla, jud. Botoșani, convenție înregistrată la Consiliul Județean 

Botoșani nr.6207/02.05.2018, la Fundația Hope and Homes for Children România cu 

nr.65/0/.05.2018 și DGASPC cu nr.7737/29.03.2018, 

având în vedere: - Raportul de specialitate al Direcţiei Buget  Finanţe nr. 13454 din 

20.07.2022, 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Botoşani, 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, 

în temeiul art.173 alin.(1) lit. d) și f), alin. (5) lit. b) şi 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 - Se aprobă închiderea Centrului de Plasament „ Dumbrava Minunată ” din localitatea 

Pomârla, județul Botoșani, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoşani 

           Art.2 - Se aprobă înființarea serviciului social Casa de tip familial „ Dumbrava Minunată ”, 

fără personalitate juridică, cu sediul în localitatea Pomârla, județul Botoșani, în structura 

Complexului de servicii pentru copilul aflat în dificultate „ Speranța ” Pomârla,  din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, cu o capacitate de 24 locuri.       

           Art. 3  - Se aprobă înființarea serviciului social Casa de tip familial „ Cuore ”, fără 

personalitate juridică, cu sediul în localitatea Pomârla, județul Botoșani, în structura Complexului de 

servicii pentru copilul aflat în dificultate „ Speranța ” Pomârla,  din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, cu o capacitate de 24 locuri.       

           Art.4 - Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri prin Direcția Buget – Finanțe din cadrul aparatului de specialitate şi 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.      
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