
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                           

 

H O T Ă R Â R E 

privind înființarea serviciului social Casa de Tip Familial  pentru Tranzit Botoșani , fără 

personalitate juridică, în structura Complexului de servicii sociale Botoșani  

 

 

            Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.12.2022, 

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

41663 din 28.11.2022,  înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani la  nr. 22681 din 29.11.2022, 

analizând: - Referatul de aprobare nr. 23149din 07.12.2022 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Botoşani privind propunerea  înființării serviciului social Casa de Tip Familial pentru 

Tranzit Botoșani, fără personalitate juridică, în structura Complexului de servicii sociale Botoșani,  

- Convenția de asociere cu privire la înființarea Centrului de tranzit pentru tinerii care 

părăsesc sistemul de protecție a copilului din județul Botoșani, convenție înregistrată la Consiliul 

Județean Botoșani nr.3037/02.03.2020, la Fundația Hope and Homes for Children România cu 

nr.62/05.03.2020 și DGASPC cu nr.6315/28.02.2020, 

având în vedere: - Raportul de specialitate al Direcţiei Buget  Finanţe nr. 23150 din 

07.12.2022, 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Botoşani, 

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

drepturilor copilului și Hotărârea Guvernului nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost 

pentru serviciile sociale, 

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 înființarea serviciului social Casa de Tip Familial pentru Tranzit Botoșani, 

fără personalitate juridică, cu sediul social în municipiul Botoșani, str. Nicolae Iorga nr.33, cu o 

capacitate de 8 locuri, în structura Complexului de Servicii Sociale Botoșani.  

 Art.2 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean 

Botoșani nr. 156 din 27.07.2022 își încetează aplicabilitatea. 

           Art.3 - 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.      

 

 

 

 

     Președinte,                                                    CONTRASEMNEAZĂ: 

           Doina – Elena Federovici                                  Secretar general al județului, 

                                                                          Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

 Botoşani,  

Nr. 257 din 21.12.2022 


