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         PROIECT 

Nr. 49 din 20.03.2020 

 
HOTĂRÂRE 

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 25.03.2020, 

 urmare adresei nr. 7.846 din 17.03.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Botoșani, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3916 din 18.03.2020, 

analizând Referatul de aprobare nr. 4058 din 20.03.2020 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Botoşani privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” 

Trușești, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 4059 din 20.03.2020 al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoşani, Direcției Dezvoltare și Promovare, al 

Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală, al Direcției Administrarea Patrimoniului, al 

Direcției Investiții și Achiziții Publice 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 și parteneriate. 

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 aprobă proiectul Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești în 

vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 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.  

 

Art. 2 Consiliul Județean Botoșani își exprimă acordul pentru înființarea și includerea în 

organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani a următoarelor 

servicii sociale: 

- Centrul de zi pentru deprinderi de viață independentă „Sf. Nicolae” Trușești; 

- Casa de tip familial „Hansel” Botoșani; 

- Casa de tip familial „Gretel” Botoșani; 

 

Art. 3 (1) Se acordă Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani 

dreptul de a efectua lucrări de reparații/amenajare pentru imobilul C1 (fosta Școală) din Trușești, 
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aflat pe terenul de 2800 mp, număr cadastral 52449, imobil aflat în administrarea instituției, în 

vederea înființării Centrului de zi pentru deprinderi de viață independentă „Sf. Nicolae” Trușești. 

(2) Se acordă Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani 

dreptul de a efectua lucrări de construire a două case de tip familial („Hansel” și „Gretel”), pe 

terenul în suprafață de 2000 mp, de la numărul cadastral 52451, aflat în administrarea D.G.A.S.P.C 

Botoșani. 

(3) Dreptul de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Botoșani asupra bunurilor imobile de la alin. (1) și (2) se menține pe o perioadă de minim 5 ani de 

la data plății finale în cadrul proiectului finanțat prin POR 2014-2020.  

 

Art. 4 Se aprobă valoarea totală a proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. 

Nicolae” Trușești, în cuantum de 3.655.398,59 lei (inclusiv TVA). 

 

Art. 5 Se aprobă contribuția ce revine Consiliului Județean Botoșani prin Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, în cuantum de 73.473,53 lei 

reprezentând 2,01% din valoarea eligibilă a proiectului. 

 

Art. 6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

Art. 7 Suma prevăzută la art. 4 va fi asigurată din bugetul propriu judeţean, prin Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, pe o perioadă de 3 ani (2020-2022), 

având în vedere perioada de derulare a proiectului şi în conformitate cu legislaţia naţională în 

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

 

Art. 8 Se împuternicește dl. Șlincu Dan-Constantin, în calitate de Director executiv, să 

semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Botoșani. 

 

Art. 9 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. 

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE, Avizat pentru legalitate: 

  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Costică MACALEȚI  Marcel-Stelică BEJENARIU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botoşani,            

Nr. ______ din ________ 2020 

 

 



 
Nr. 4058 din 20.03.2020   

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Prin adresa nr. 3916/18.03.2020 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani solicită aprobarea proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” 

Trușești în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și socială, Prioritatea de investiții 8.1. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de acoperire cu  servicii 

sociale prin dezvoltarea infrastructurii sociale din județul Botoșani.  

Rezultatele ce vor fi obținute prin implementarea acestui proiect sunt:  

1) două case de tip familial construite și dotate. Prin proiect vor fi construite și dotate două 

case de tip familial (CTF „Hansel” și CTF „Gretel”) cu o capacitate de 12 copii fiecare. Scopul 

construirii caselor de tip familial (CTF) este de a asigura cazare, hrană, educație, îngrijire 

personalizată, socializare, recreere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă copiilor din 

centrul de plasament închis și pentru care nu au putut fi identificate alte soluții de îngrijire în 

familie; 

2) o clădire reabilitată și dotată în care va funcționa un centru de zi pentru deprinderi de 

viață independentă. Prin proiect va fi reabilitat și dotat un centru de zi pentru dezvoltarea 

deprinderilor de viață independentă (DVI) ”Sf. Nicolae” pentru 30 de copii cu vârsta peste 6 ani și 

tineri, aflați cu măsură de protecție în cele două case de tip familial, cât și pentru copiii/ tinerii din 

comunitate cu măsură de protecție (plasament familial sau plasament la asistenți maternali 

profesioniști).  

Valoarea totală estimată a proiectului este 3.655.398,59 lei, din care 3.581.925,06 lei este 

suma totală nerambursabilă, iar 73.473,53 lei reprezintă contribuția solicitantului. 

În urma celor două etape de evaluare (verificarea conformității administrative și a 

eligibilității cererii de finanțare, evaluarea tehnică și financiară) și a vizitei în teren a experților de la 

OI ADR Nord-Est Piatra-Neamț, a fost demarată etapa precontractuală pentru proiectul mai sus 

menționat.  

În conformitate cu Ghidul Solicitantului, ADR Nord-Est a solicitat, prin Scrisoarea de 

clarificări nr. 4 din 05.03.2020, transmiterea anexelor obligatorii la momentul contractării cererii de 

finanțare. Unul dintre documente este hotărârea Consiliului Județean de aprobare a proiectului și a 

cheltuielilor pe care Solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului. 

 

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

scop. 

 

PREŞEDINTE, 

Costică MACALEȚI 

 



 

Direcția Generală de Asistență Socială    Direcţia Dezvoltare şi Promovare   

      și Protecția Copilului Botoșani 

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală          Direcţia Administrarea Patrimoniului     

        Direcția Investiții și Achiziții Publice                                  Direcția Buget-Finanțe 

Nr. 4059 din 20.03.2020 

 

          VIZAT,                   VIZAT, 

  VICEPREŞEDINTE                 VICEPREŞEDINTE 

Constantin-Liviu TOMA                Dorin BIRTA 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

În luna martie 2019 a fost lansat apelul 2 pentru depunerea de proiecte în cadrul Programului 

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.  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Botoșani a depus 

în luna iulie 2019 cererea de finanţare pentru proiectul Închiderea Centrului de plasament „Sf. 

Nicolae” Trușești, proiect care prevede construirea și dotarea a două case de tip familial, precum și 

reabilitarea și dotarea unui centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă 

(DVI). 

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

Nicolae” Trușești și dezvoltarea de servicii sociale alternative. 

Obiectivul general al proiectului: creșterea gradului de acoperire cu  servicii sociale prin 

dezvoltarea infrastructurii sociale din județul Botoșani  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

- închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești în vederea dezinstituționalizării 

copiilor protejați în această instituție; 

- dezvoltarea infrastructurii de dezinstituționalizare prin construirea a două case de tip 

familial; 

- dezvoltarea infrastructurii sociale fără componentă rezidențială prin înființarea unui centru 

de zi.  

Activitățile principale care se vor desfășura în cadrul proiectului sunt: elaborarea 

documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a auditului energetic, pregătirea și 

implementarea proiectului, elaborarea proiectului tehnic și a auditului energetic final, execuția 

lucrărilor de construcție pentru casele de tip familial și a lucrărilor de reabilitare a centrului de zi, 

realizarea serviciului de dirigenție de șantier, realizarea serviciului de informare și publicitate, 

realizarea serviciului de audit extern, dotarea caselor de tip familial și a centrului de zi. 

Rezultatele ce vor fi obținute prin implementarea acestui proiect sunt:  



1) două case de tip familial construite și dotate. Prin proiect vor fi construite și dotate două 

case de tip familial (CTF „Hansel” și CTF „Gretel”) cu o capacitate de 12 copii fiecare. Scopul 

construirii caselor de tip familial (CTF) este de a asigura cazare, hrană, educație, îngrijire 

personalizată, socializare, recreere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă copiilor din 

centrul de plasament închis și pentru care nu au putut fi identificate alte soluții de îngrijire în 

familie; 

2) o clădire reabilitată și dotată în care va funcționa un centru de zi pentru deprinderi de 

viață independentă. Prin proiect va fi reabilitat și dotat un centru de zi pentru dezvoltarea 

deprinderilor de viață independentă (DVI) „Sf. Nicolae” pentru 30 de copii și tineri cu vârsta peste 

6 ani, aflați cu măsură de protecție în cele două case de tip familial, cât și pentru copiii/tinerii din 

comunitate cu măsură de protecție (plasament familial sau plasament la asistenți maternali 

profesioniști).  

Prin adresa nr. 7.846 din 17.03.2020, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 

3916/18.03.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani solicită 

aprobarea proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. 

Valoarea totală estimată a proiectului este 3.655.398,59 lei, din care 3.581.925,06 lei este 

suma totală nerambursabilă, iar 73.473,53 lei reprezintă contribuția solicitantului. Contribuția va fi 

asigurată din bugetul propriu judeţean, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani, pe o perioadă de 3 ani (2020-2022), având în vedere perioada de derulare a 

proiectului şi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, în condițiile rambursării/decontării 

ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

În urma celor două etape de evaluare (verificarea conformității administrative și a 

eligibilității cererii de finanțare, evaluarea tehnică și financiară) și a vizitei în teren a experților de la 

OI ADR Nord-Est, a fost demarată etapa precontractuală pentru proiectul mai sus menționat. În 

conformitate cu Ghidul Solicitantului, ADR Nord-Est a solicitat, prin Scrisoarea de clarificări nr 4 

din 05.03.2020, transmiterea anexelor obligatorii la momentul contractării cererii de finanțare. Unul 

dintre documente este hotărârea Consiliului Județean de aprobare a proiectului și a cheltuielilor pe 

care Solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului. Prin adresa nr. 

3916/18.03.2020 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani solicită 

aprobarea proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – 

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și socială, Prioritatea de investiții 8.1. 
  

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.  

 

Direcția Generală de Asistență Socială                                   Direcţia Dezvoltare şi  

și Protecția Copilului Botoșani                                                Promovare 

Director executiv,                                                                      Director executiv,       

Dan Constantin ŞLINCU                                                            Otilia MORUZ 

 

 

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală                   Direcţia Administrarea               

Director executiv,                                                                      Patrimoniului                                                                                                                     

Amalia MARIAN                                                                        Director executiv,        

      Geanina PINTILII 

                                                                                                                                                            

 Direcția Investiții și Achiziții Publice                                       Direcţia Buget-Finanțe 

Director executiv,                                                                              Director executiv,                                                                                                                                                                                  

Antonela PĂTRAȘCU                                                                           Magda DIDII 



 


