
  
           

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Convenția de Asociere cu privire la închiderea  

Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” din loc. Pomârla, jud. Botoșani  

nr. 6207/02.05.2018, nr.7737/29.03.2018, nr.65/08.05.2018 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17.12.2020, 

urmare adresei cu nr. 36009 din 15.12.2020 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Botoșani, înregistrate la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 18730 din 

15.12.2020. 

 analizând Referatul de aprobare nr. 18748 din 16.12.2020 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Botoşani prin care propune aprobarea Actului adițional nr.2 la Convenția de Asociere cu 

privire la închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” din loc. Pomârla, jud. Botoșani 

nr. 6207/02.05.2018, nr.7737/29.03.2018, nr.65/08.05.2018, 

 având în vedere: - Raportul de specialitate nr. 18749 din 16.12.2020 al Direcţiei Juridică, 

Administraţie Publică Locală; 

- 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, parteneriate şi fonduri 

europene, 

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

istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism, 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. b), alin. (7) lit. a) 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 Actul adițional nr.2 la Convenția de Asociere cu privire la închiderea 

Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” din loc. Pomârla, jud. Botoșani nr. 6207/02.05.2018, 

nr.7737/29.03.2018, nr.65/08.05.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani să semneze Actul 

adițional prevăzut la art.1. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 
 PREŞEDINTE,                               CONTRASEMNEAZĂ: 

  Doina – Elena Federovici                                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                   Marcel – Stelică Bejenariu 

 
 

Botoşani, 

Nr. 167 din 17.12.2020 



 
 

                                                                                                          ANEXĂ 

                                                                             la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani  

                                                                                            nr. 167 din 17.12.2020 

                                                                                                       (Nr. de pagini 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACT ADITIONAL nr. 2 

la CONVENȚIA DE ASOCIERE cu privire la închiderea Centrului de Plasament  

”Dumbrava Minunată” din loc. Pomârla, jud. Botoșani 

nr. 6207/02.05.2018, nr. 7737/29.03.2018, nr. 65/08.05.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  PREŞEDINTE,                                  CONTRASEMNEAZĂ: 

   Doina – Elena Federovici                              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                   Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACT ADIȚIONAL nr.2 

LA CONVENȚIA DE ASOCIERE cu privire la închiderea Centrului de Plasament 
”Dumbrava Minunată” din loc. Pomârla, jud. Botoșani  

NR. 6207/02.05.2018//NR. 7737/29.03.2018// NR.65/08.05.2018 
 
 

Între: 
1. CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI, cu sediul în Botoșani, Piața Revoluției nr.1-3, 
județul Botoșani, tel: 0231.514712, e-mail: consiliu@cjbotosani.ro, reprezentat prin 
doamna Doina Elena Federovici în calitate de Președinte, 
 
2. DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 
BOTOȘANI, cu sediul în  municipiul Botoșani, str. Maxim Gorki nr. 4, județul Botoșani, 
telefon: 0231.537.993, fax: 0231.511.047, e-mail: dgaspcbt@yahoo.com, reprezentată prin 
domnul Dan-Constantin Șlincu, în calitate de Director Executiv, 
 
și 
 
3. FUNDAŢIA HOPE AND HOMES  FOR CHILDREN ROMÂNIA, cu sediul în Baia Mare,   
B-dul Bucureşti, Nr.2A, Judeţul Maramureş, cod poştal 430281, telefon/fax 0262 227419, 
email office@hhc.ro, reprezentată legal de domnul Ştefan Dărăbuș, în calitate de 
Director Național, acreditată de către Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii 
Sociale Maramureş prin Certificatul de Acreditare seria AF nr. 000379/15.05.2014, 
 

Având în vedere prevederile capitolului IV, art. 12 din Convenția de Asociere Nr. 
6207/02.05.2018// Nr. 7737/29.03.2018// Nr. 65/08.05.2018, părțile au convenit de comun 
acord să încheie prezentul act adițional astfel: 
 
Art. 1. Capitolul II, Art. 3, alin. (2) se modifică astfel: ”Încetarea despre care se face vorbire 
la art. 3 alin. (1) trebuie să fie concomitentă cu realizarea obiectului Convenției despre 
care se face vorbire la art. 1 alin (2), dar nu mai târziu de 31.12.2021.” 
 
Art. 2. Capitolul II, Art. 4, alin. (6), se modifică astfel: ”Consiliul Județean și Direcția se 
obligă să asigure utilitățile pentru buna funcționare a caselor de tip familial, prin aducerea 
acestora, pe cheltuiala lor, la limita peretelui exterior al caselor de tip familial. Data până la 
care se asigură aducerea utilităților nu trebuie să fie mai târziu de  31.07.2021.” 
 
Art. 3. Capitolul III, Art. 8, alin.(4) se modifică astfel: ”Casele de tip familial construite de 
HHC România intră în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani în baza prezentei Convenții 
de asociere și a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor (sau în baza unui 
Protocol de donație și a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor), iar bunurile 
mobile alcătuind dotarea caselor de tip familial vor fi obligatoriu donate de către Fundație 
înainte de 31.12.2021.”  
 

Consiliul Județean Botoșani  Hope and Homes   Direcția Generală de Asistență 

             for Children România  Socială și Protecția Copilului 

             Botoșani 

 

Nr. …………………………  Nr…………………………   Nr……………………………. 

mailto:consiliu@cjbotosani.ro
mailto:dgaspcbt@yahoo.com
mailto:office@hhc.ro


Art. 4. Se va introduce un nou articol intitulat: Comunicare în cadrul Convenției de 
Asociere și care va avea următorul cuprins: ”Partenerul va prezenta imaginea Fundației 
Hope and Homes for Children (nume, identitate vizuală, etc.), în format tipărit, audio-video, 
online sau în/prin alte medii, numai în condițiile și forma stabilită de Fundația Hope and 
Homes for Children și în baza acordului scris în prealabil din partea acesteia. Acordul scris 
va fi cerut Fundației cu minim 5 zile lucrătoare înainte de folosirea identității Fundației.” 
 
Art. 5. Capitolul IV, Art.11 se modifică astfel: ”Convenția intră în vigoare la data semnării 
de către Părți, urmând a-și înceta efectele în 31.12.2021.”  
 
Art. 6. Celelalte prevederi ale Convenției de asociere sunt și rămân în vigoare. 
 
 
 Prezentul act adițional este redactat în trei exemplare în original, egal valabile, câte 
unul pentru fiecare parte. 

 
 
Consiliul Județean       DGASPC Botoșani        Fundația HHC România 
Botoșani 
 
Președinte,         Director Executiv,  Director Național, 
Doina - Elena Federovici       Dan-Constantin Șlincu  Ștefan Dărăbuș, Ph.D, 
 
 
         Director Adjunct, 
         Bianca Stegeran 
 
 
 Serviciul juridic,        Departament Juridic,  Departament Juridic, 
 Monica Curcan       Simona - Oana Dediu  Călin Herța, avocat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


