
 
                       Proiect 

Nr. 66 din 16.03.2021 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea sumei de 1.200.000 lei  din bugetul propriu judeţean pentru anul 2021, 

pentru proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești” 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de ___ martie 2021, 

urmare adresei nr. 6195/17.02.2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani prin care se solicită aprobarea sumei de 1.200.000 lei pentru proiectul  

„Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judetean Botoşani nr. 4500      

din  16.03.2021 privind necesitatea aprobării sumei de 1.200.000 lei din bugetul propriu judeţean 

pentru anul 2021, pentru proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”,  

având în vedere: - Raportul de specialitate nr. 4501 din 16.03.2021 comun al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, Direcţiei Dezvoltare şi Promovare, 

Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală şi Direcţiei Buget-Finanţe, 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

  - Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

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

europene, 

în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

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, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă suma de 1.200.000 lei pentru implementarea proiectului „Închiderea 

Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”. 

Art. 2. (1) Suma prevăzută la art.1 va fi asigurată din bugetul propriu județean, prin Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, pentru anul 2021. 

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se va recupera de către Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Botoșani, din fonduri nerambursabile specifice proiectului, și va fi 

pusă la dispoziția Consiliului Județean Botoșani. 

Art. 3. Președintele Consiliul Județean Botoșani, prin direcțiile de specialitate din aparatul 

propriu, și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 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 ________ 2021 



 
Nr. 4500 din 16.03.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor şi Domnilor Consilieri, 

Consiliul Județean Botoșani a primit din partea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Botoșani adresa nr. 6195 din 17.02.2021, prin care solicită aprobarea sumei de 

1.200.000 lei pentru implementarea proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae 

Trușești”, cod 129873.  

Conform Notei de fundamentare, Direcţia Generală  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Botoşani a semnat în data de 11.06.2020 Contractul de finanțare nr. 5578 privind proiectul 

„Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”, cod 129873, pe durată stabilită și în 

conformitate cu obligațiile asumate prin contract, respectiv între data de 01.02.2018 și data de 

30.04.2022 (51 luni). 

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.  

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

prin dezvoltarea infrastructurii sociale din județul Botoșani.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

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

copiilor protejați în această instituție; 

- dezvoltarea infrastructurii de dezinstituționalizare prin construirea și dotarea a două case 

de tip familial; 

- dezvoltarea infrastructurii sociale fără componentă rezidențială prin înființarea unui 

centru de zi.   

Valoarea totală a proiectului conform contractului de finanțare este 3.655.398,59 lei, din care: 

- 2.558.779,00 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (70%); 

- 1.023.146,06 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (27,99%); 

- 73.473,53 lei valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului DGASPC Botoșani  (2,01%). 

Menționez că prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 51/31.03.2020 s-a aprobat 

contribuția de 2,01% din valoarea eligibilă a proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. 

Nicolae” Trușești, în cuantum de 73.473,53 lei. 

Decontarea cheltuielilor aferente proiectului se realizează prin intermediul cererilor de 

rambursare. Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de rambursare, cheltuielile efectuate 

în cadrul proiectului trebuie să fie deja efectuate și plătite de beneficiar înainte de solicitarea 

rambursării.  

 Având în vedere specificul finanțării acestui proiect, se solicită asigurarea pentru exercițiul 

bugetar 2021 a sumei de 1.200.000 lei, aferentă cheltuielilor pe o perioadă de 3 luni, care vor face 

ulterior obiectul cererilor de rambursare și care se vor recupera din fonduri nerambursabile specifice 

proiectului, rămânând la dispoziția Consiliului Județean Botoșani. 

 

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

scop. 

 

PREŞEDINTE, 

Doina- Elena FEDEROVICI 
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Direcția Generală de Asistență Socială Direcţia Dezvoltare şi Promovare   

      și Protecția Copilului Botoșani 

 

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală   Direcţia Buget- Finanţe  

  

Nr.  4501 din   16.03.2021                                                                             

             

                                                                                                                                VIZAT, 

                                                                                        ADMINISTRATOR PUBLIC 

                                                                                                                        Cristian NISTOR 

 

          

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Prin adresa nr. 6195 din 17.02.2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani solicită aprobarea sumei de 1.200.000 lei pentru implementarea proiectului 

„Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”, cod 129873.  

Conform Notei de fundamentare, Direcţia Generală  de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoşani a semnat în data de 11.06.2020 Contractul de finanțare nr. 5578 privind 

proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”, cod 129873, pe durată 

stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin contract, respectiv între data de 01.02.2018 și 

data de 30.04.2022 (51 luni). 

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.  

Prin acest program se finanțează reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea centrelor de zi 

și construirea și dotarea de case tip familial în care vor fi îngrijiți copii din centrele de plasament 

închise și pentru care nu au putut fi identificate alte soluții de îngrijire în familie. 

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

Nicolae” Trușești și dezvoltarea de servicii sociale alternative. 

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

sociale prin dezvoltarea infrastructurii sociale din județul Botoșani.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

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

dezinstituționalizării copiilor protejați în această instituție; 

-    dezvoltarea infrastructurii de dezinstituționalizare prin construirea și dotarea a două 

case de tip familial; 

-    dezvoltarea infrastructurii sociale fără componentă rezidențială prin înființarea unui 

centru de zi.  
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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 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 independent. 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).  

Valoarea totală a proiectului conform contractului de finanțare este 3.655.398,59 lei, din 

care: 

- 2.558.779,00 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (70%); 

- 1.023.146,06 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (27,99%); 

- 73.473,53 lei valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului DGASPC Botoșani  

(2,01%). 

Menționăm că prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 51/31.03.2020 s-a aprobat 

contribuția de 2,01% din valoarea eligibilă a proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. 

Nicolae” Trușești, în cuantum de 73.473,53 lei. 

Decontarea cheltuielilor aferente proiectului se realizează prin intermediul cererilor de 

rambursare. Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de rambursare, cheltuielile 

efectuate în cadrul proiectului trebuie să fie deja efectuate și plătite de beneficiar înainte de 

solicitarea rambursării.  

 Având în vedere specificul finanțării acestui proiect, se solicită asigurarea pentru exercițiul 

bugetar 2021 a sumei de 1.200.000 lei, aferentă cheltuielilor pe o perioadă de 3 luni, care vor face 

ulterior obiectul cererilor de rambursare și care se vor recupera din fonduri nerambursabile specifice 

proiectului, rămânând la dispoziția Consiliului Județean Botoșani. 

 

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,       

Doina  NACU-MANOLE                                                           Otilia MORUZ 

 

 

 

 

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală                    Direcţia Buget- Finanţe                                                   

Director executiv,                                                                       Director executiv,        

Amalia MARIAN                                                                        Magda DIDII 


