
            PROIECT 

          Nr. 24 din 25.01.2023 

 
H O T Ă R Â R E  

pentru modificarea art. 7 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 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de        ianuarie 2023, 

 urmare adresei nr. 2477 din 18.01.2023 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoșani,  

analizând Referatul de aprobare nr. 1561 din 25.01.2023 al Președintelui Consiliului Județean 

Botoşani pentru modificarea art. 7 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,  
având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr.1563  din 25.01.2023 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 administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, 

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

în conformitate cu Actul adițional nr. 3 la Contractul de finanțare nr. 5578/11.06.2020, 

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, 

 

hotărăşte: 

 

Art. 1 Se modifică art. 7 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: 

„Suma prevăzută la art. 4 va fi asigurată din bugetul propriu județean, prin Direcția 

Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Botoșani, pe o perioadă de 4 ani (2020-2023), 

având în vedere perioada de derulare a proiectului și în conformitate cu legislația națională în 

vigoare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.” 

Art. 2 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. 

 

 PRESEDINTE,                  Avizat pentru legalitate, 

                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Doina-Elena FEDEROVICI                      Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

Botoşani,            

Nr. ______ din ________ 2023 



 
Nr. 1561 din 25.01.2023   

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

La nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani este în 

implementare proiectul ”Închiderea Centrului de Plasament „SF. NICOLAE” Trușești”, finanțat prin 

Programul Operațional Regional 2014 – 2020. Implementarea acestui proiect a început pe 11.06.2020, 

dată la care a fost semnat Contractul de finanțare nr. 5578, semnatarii acestui contract fiind Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și 

D.G.A.S.P.C Botoșani. 

Scopul proiectului este dezinstituționalizarea copiilor protejați în Centrul de plasament „Sf. 

Nicolae” Trușești și dezvoltarea de servicii sociale alternative, prin construirea a două case de tip familial 

și înființarea unui centru de zi în localitatea Trușești. 

Prin Hotărârea nr. 51/31.03.2020, Consiliul Județean a aprobat proiectul mai sus menționat, 

inclusiv perioada de implementare a proiectului (2020-2022). 

Prin Actul adițional nr. 3 la Contractul de finanțare nr. 5578/11.06.2020, a fost aprobată 

prelungirea perioadei de implementare a proiectului de la 57 de luni la 65 de luni, respectiv între data de 

01.022018 și 30.06.2023, datorită reluării procedurii de achiziție pentru Lotul 2 al obiectivului de lucrări 

”Reabilitarea, modernizarea și dotarea, în vederea schimbării de destinație din clădire C1 – Săli de clasă 

în Centru de zi pentru deprinderi de viață independentă”. 

Prin adresa nr. 2477 din 18.01.2023, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoșani a solicitat prelungirea termenului de implementare a proiectului, prin modificarea art. 

7 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020, care va avea următorul cuprins: 

„Suma prevăzută la art. 4 va fi asigurată din bugetul propriu județean, prin Direcția Generală 

de Asistență Socială şi Protecția Copilului Botoșani, pe o perioadă de 4 ani (2020-2023), având în 

vedere perioada de derulare a proiectului și în conformitate cu legislația națională în vigoare, în 

condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.” 

 

 Faţă de cele de mai sus, supun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în acest 

scop. 

 

PREŞEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 



Direcţia Dezvoltare şi Promovare             Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală  

 

Direcția Buget-Finanțe 

 

Nr. 1563 din  25.01.2023 

 

 
                                                                                                                     VIZAT,                                                                                                         

                                                                                                                      ADMINISTRATOR PUBLIC,  

                                                                                                                                       Cristian NISTOR                                                                                                      

                                                    

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

La nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani este 

în implementare proiectul ”Închiderea Centrului de Plasament „SF. NICOLAE” Trușești”, finanțat 

prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020. Implementarea acestui proiect a început pe 

11.06.2020, dată la care a fost semnat Contractul de finanțare nr. 5578, semnatarii acestui contract 

fiind Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Nord-Est și D.G.A.S.P.C Botoșani. 

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și socială, Prioritatea de 

investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 

național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând 

incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, 

precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, 

Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grupul vulnerabil: 

copii 8.3.C apel 2.  

Având în vedere fondurile limitate disponibile pentru Obiectivul specific 8.3.C., pentru 

asigurarea utilizării eficiente a acestora, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor 

Copilului și Adopție (ANPDCA) a convenit împreună cu Autoritatea de Management a Programului 

Operațional Regional (AMPOR) finanțarea prin apel necompetitiv POR a 50 de centre de plasament 

eligibile pentru închidere. Centrul de plasament „Sf. Nicolae” Trușești a fost inclus în lista care 

cuprinde toate centrele de plasament existente la nivel național, în urma unei ample cercetări 

realizată în cadrul unui proiect implementat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor 

Copilului și Adopție (ANPDCA) cu experți ai Băncii Mondiale. 

Scopul proiectului este dezinstituționalizarea copiilor protejați în Centrul de plasament 

„Sf. Nicolae” Trușești și dezvoltarea de servicii sociale alternative, prin construirea a două case de 

tip familial și înființarea unui centru de zi în localitatea Trușești. 

Prin Hotărârea nr. 51/31.03.2020, Consiliul Județean a aprobat proiectul mai sus 

menționat, inclusiv perioada de implementare a proiectului (2020-2022). 

Prin Actul adițional nr. 3 la Contractul de finanțare nr. 5578/11.06.2020, a fost aprobată 

prelungirea perioadei de implementare a proiectului de la 57 de luni la 65 de luni, respectiv între 

data de 01.022018 și 30.06.2023, datorită reluării procedurii de achiziție pentru Lotul 2 al 

obiectivului de lucrări ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea, în vederea schimbării de destinație 

din clădire C1 – Săli de clasă în Centru de zi pentru deprinderi de viață independentă”. 

Având în vedere că închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești a fost un 

obiectiv al Strategiei județene în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului pentru 

perioada 2014-2020, obiectiv a cărui realizare a demarat în anul 2018, acesta trebuie finalizat prin 



realizarea indicatorilor  prevăzuți în proiect: construirea a două case de tip familial și înființarea 

unui centru de zi. 

Prin adresa nr. 2477 din 18.01.2023, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoșani a solicitat prelungirea termenului de implementare a proiectului, prin 

modificarea art. 7 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020, care va avea 

următorul cuprins: 

„Suma prevăzută la art. 4 va fi asigurată din bugetul propriu județean, prin Direcția 

Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Botoșani, pe o perioadă de 4 ani (2020-2023), 

având în vedere perioada de derulare a proiectului și în conformitate cu legislația națională în 

vigoare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.” 

 

Faţă de cele de mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea şi 

înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de hotărâre în 

forma prezentată. 

  

Director executiv,                   Director executiv,           Director executiv, 

Otilia  MORUZ                      Amalia MARIAN                Magda DIDII   


