Proiect
Nr. 62 din 19.02.2021

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 127 din 24.09.2020
privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și serviciilor sociale care funcționează
în cadrul acesteia
Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară în data ____.02.2021,
urmare adresei nr. 6206 din 17.02.2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Botoșani,
analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 3030
din 19.02.2021 privind propunerea de modificare a art. 2 din Anexa nr. 59 la Hotărârea Consiliului
Județean Botoșani nr. 127 din 24.09.2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și
funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și serviciilor
sociale care funcționează în cadrul acesteia,
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcției Buget – Finanțe nr. 3031 din 19.02.2021,
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Botoșani,
în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și
funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art.173 alin.(1) lit. a) și lit. f), alin.(2) lit. c) și 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 ș t e:
Art.1 Se modifică art. 2 din Anexa nr. 59 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 127
din 24.09.2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și serviciilor sociale care funcționează în cadrul
acesteia și va avea următorul cuprins:
,, Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
Dersca, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este administrat de Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Botoșani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.
000484 și funcționează cu sediul în localitatea Dersca, str. Fabricii nr. 216, județul Botoșani.’’
Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 127 din 24.09.2020
privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Botoșani și serviciilor sociale care funcționează în cadrul acesteia își
mențin aplicabilitatea.
Art.3 Președintele Consiliului Județean Botoșani prin Direcția Buget-Finanțe și Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
Doina-Elena Federovici

Botoșani,
______________ 2021
Nr. ___________

Avizat pentru legalitate:
Secretar general al județului,
Marcel - Stelică Bejenariu
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Nr. 3030 din 19.02.2021

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, prevede ca atribuţie principală a Consiliului judeţean cea care privește
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate și ale instituţiilor publice de interes judeţean. În
exercitarea acestei atribuţii consiliul judeţean aprobă organigrama, statul de funcţii, regulamentul de
organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes
judeţean.
Cu adresa nr.6206 din 17.02.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr.
2941/17.02.2021, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani a solicitat
îndreptararea erorii de tehnoredactare în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului
social cu cazare Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dersca,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.127 din 24.09.2020, în sensul că s-a
consemnat greșit codul serviciului social ca fiind 8790 CR-D-II, în loc de 8790 CR-D-I, cum este
corect.
Propun, în vederea îndreptării erorii de tehnoredactare modificarea art. 2 din Anexa 59 la
Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.127 din 24.09.2020, care va avea următorul cuprins:
„ Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
Dersca, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este administrat de Direcția Generală de asistență Socială
și Protecția Copilului Botoșani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF
nr.000484 și funcționează cu sediul în localitatea Dersca, str. Fabricii nr.216, județul Botoșani”
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre în forma prezentată.

P R E Ş E D I N T E,
Doina – Elena Federovici
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DIRECŢIA BUGET – FINANŢE
Nr.3031 din 19.02.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, prevede ca atribuţie principală a consiliului judeţean cea privind
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean și ale instituţiilor publice
de interes judeţean. În exercitarea acestei atribuţii consiliul judeţean aprobă organigrama, statul de
funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale
instituţiilor publice de interes judeţean.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.127 din 24.09.2020 au fost aprobate
Regulamentele de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Botoșani și serviciilor sociale care funcționează în cadrul acesteia.
Cu adresa nr.6206 din 17.02.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr.
2941/17.02.2021, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani a solicitat
îndreptararea erorii de tehnoredactare în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului
social cu cazare Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dersca în
sensul că s-a consemnat greșit codul serviciului social ca fiind 8790 CR-D-II, în loc de 8790 CR-D-I
cum este corect.
În vederea îndreptării erorii de tehnoredactare se va modifica art. 2 din Anexa 59 la Hotărârea
Consiliului Județean Botoșani nr.127 din 24.09.2020 care va avea următorul cuprins:
„Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
Dersca , cod serviciu social 8790 CR-D-I, este administrat de Direcția Generală de asistență Socială
și Protecția Copilului Botoșani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF
nr.000484 și funcționează cu sediul în localitatea Dersca, str. Fabricii nr.216, județul Botoșani”
Având în vedere cele prezentate mai sus, a fost întocmit proiectul de hotărâre, care întrunește
condițiile de legalitate și pe care îl înaintăm spre aprobare.

Director executiv,
Didii Magda

