
 
 

                                                                                                        Proiect 

        Nr. 92 din 15.04.2022 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea componenței actualizate a Colegiului Director  

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani 

 

 

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară în data de 28.04.2022,  

 urmare adresei nr. 11.775 din 01.04.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoșani, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani privind 

aprobarea componenței actualizate a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Botoșani, nr. 7482 din 15.04.2022, 

 având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală, nr. 7483 din 

15.04.2022, 

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

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate şi fonduri europene, 

în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul-cadru de organizare al direcției 

generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistenţă 

socială şi a structurii orientative de personal, modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 417/2018, 

 în temeiul art. 191 alin. (1) lit. f) 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 ş t e : 

 

 Art. 1 Se aprobă componența actualizată a Colegiului Director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani, conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârile Consiliului Județean Botoșani 

nr. 186 din 28.11.2019 și nr. 200 din 19.12.2019 își încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3 Persoanele nominalizate la art. 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 

                        PREŞEDINTE,                                 Avizat pentru legalitate: 

           Doina - Elena FEDEROVICI SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

 Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. _______ din ________ 2022 



 

 Anexa 

 la Hotărârea nr. _______ din ________ 2022 

 

 

Componența actualizată a Colegiului Director  

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani 

 

 

➢ Președinte – Bejenariu Marcel-Stelică – secretar general al județului Botoșani; 

➢ Membri:  

• Nacu Manole Doina –  director executiv al D.G.A.S.P.C. Botoșani; 

• Damian Camelia Nicoleta – director executiv adjunct (economic) al D.G.A.S.P.C. 

Botoșani; 

• Colbu Alexandru Valentin –  director executiv adjunct (servicii sociale) al 

D.G.A.S.P.C. Botoșani; 

• Dediu Simona Oana – șef Serviciul Juridic, Contencios; 

• Ciorsac Alina Elena – șef Biroul Adopții și Postadopții; 

• Popa Ionel – șef Serviciul Achiziții publice, proiecte și administrativ; 

• Bulgaru Cristina – șef Serviciul Resurse umane, salarizare și relații cu publicul; 

• Manolache Paraschiva – coordonator Serviciul contabilitate, planificare bugetară și 

management financiar; 

• Mihalachi Irina-Maria – șef Birou aprovizionare, administrativ, tehnic și patrimoniu; 

• Zofotă Maria Mihaela – șef Serviciul stabilire prestații sociale și plata beneficii de 

asistență socială; 

• Radu Lăcrămioara – șef Biroul programe, strategii, monitorizare, parteneriate și 

coordonare A.P.L.; 

• Alupoaie Viorica – șef Biroul Asistență Maternală; 

• Spataru Cecilia Nicoleta – șef Serviciul pentru protecția copilului aflat în dificultate și 

management de caz; 

• Mihai Maria Felicia – șef Serviciul de intervenție specializată pentru copil și familie; 

• Coșovanu Daniela – șef Serviciul pentru protecția adultului aflat în dificultate și 

management de caz; 

• Macovei Nicolae – șef Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilități și a 

persoanelor adulte cu handicap; 

• Popa Camelia Brîndușa – șef Complexul de servicii de tip rezidențial ”Micul Prinț” 

Botoșani; 

• Pohoață Marius Cornel – șef Complexul de servicii comunitare pentru copilul și adultul 

cu dizabilități ”Sf. Spiridon” Botoșani; 

• Șmit Carmen – șef Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale ”Șansa Mea” Botoșani; 

• Piloș Georgiana – șef Complex de servicii sociale; 

• Burduja Lăcrămioara – șef Centrul de Plasament ”Sf. Nicolae” Trușești; 

• Curecheriu Micșunela – șef Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Botoșani; 

• Onofrei Mihaela – șef Complexul de Apartamente ”Amicii” Dorohoi; 



• Ionescu Daniela Maria – șef Complexul de Apartamente ”Casa Mea” Dorohoi; 

• Sticea Emil – șef Complexul de Apartamente ”Floare de Colț” Dorohoi; 

• Crihan Lorin – șef Complexul de servicii pentru copilul aflat în dificultate ”Speranța” 

Pomârla; 

• Oroșanu Marius Leonardo – șef Complexul de case de tip familial ”Sf. Mina” Botoșani; 

• Pohoață Carmen Marcela – șef Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte 

cu dizabilități ”Lucie Lecomte” Botoșani; 

• Mihai Roxana – șef Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități ”Sf. Ioan” Bucecea; 

• Cîșlariu Dănuț – șef Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Adășeni; 

• Nistor Liliana – șef Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități ”Sf. Daniel” Leorda; 

• Azoiței Iulian – șef Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Dorohoi; 

• Molie Daniela – șef Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Dersca; 

• Pavăl Marinela – șef Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Ionășeni; 

• Leizeriuc Cătălin – șef Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Stăuceni; 

• Baltariu Liliana – șef Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Trușești; 

➢ Sainenco Ala – manager al Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai 

Eminescu”; 

➢ Apetria Gabriela – director al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi; 

➢ Petrușcă Ady – șef Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului 

Botoșani. 

 

 

 

 

                   PREŞEDINTE,                                             Avizat pentru legalitate: 

      Doina - Elena FEDEROVICI SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

  Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nr. 7482 din 15.04.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

 

 Prin adresa nr. 11.775 din 01.04.2022, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoșani solicită actualizarea componenței nominale a membrilor Colegiului Director, 

motivat de schimbările intervenite la nivelul structurii organizatorice și a reprezentanților desemnați 

de Consiliul Județean Botoșani. 

 

 Potrivit art. 14 din Regulamentul-cadru de organizare al direcției generale de asistență socială 

și protecția copilului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 

structurii orientative de personal, „Componenţa colegiului director al Direcţiei generale este stabilită 

prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti şi este 

constituită din secretarul general al judeţului/secretarul sectorului municipiului Bucureşti, directorul 

executiv/general, directorii executivi adjuncţi/generali adjuncţi, personalul de conducere din cadrul 

Direcţiei generale, precum şi 3 şefi ai altor servicii publice de interes județean/local.”  

  

 Componența Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoșani a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 186 din 28.11.2019 

și modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 200 din 19.12.2019. 

 

 Pentru cei 3 șefi ai serviciilor publice de interes județean/local propun menținerea d-lui 

Petrușcă Ady – șef Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Botoșani și 

desemnarea d-nei Sainenco Ala – manager al Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii 

„Mihai Eminescu” și a d-nei Apetria Gabriela – director al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” 

Dorohoi. 

 

Faţă de cele prezentate, supun spre dezbatere şi adoptare Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

componenței actualizate a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 

 

Doina - Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 



 
 

   DIRECŢIA JURIDICĂ,       

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ     

       Nr. 7483 din 15.04.2022 

                Vizat 

VICEPREȘEDINTE, 

                                                                                                                                  Dorin BIRTA 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

 

 Potrivit art. 14 din Regulamentul-cadru de organizare al direcției generale de asistență socială 

și protecția copilului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 

structurii orientative de personal, „Componenţa colegiului director al Direcţiei generale este stabilită 

prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti şi este 

constituită din secretarul general al judeţului/secretarul sectorului municipiului Bucureşti, directorul 

executiv/general, directorii executivi adjuncţi/generali adjuncţi, personalul de conducere din cadrul 

Direcţiei generale, precum şi 3 şefi ai altor servicii publice de interes județean/local.” 

 

Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

 a) analizează activitatea Direcţiei generale; propune directorului executiv/general măsurile 

necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor Direcţiei generale; 

 b) eliberează avizul consultativ pentru proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul 

de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 c) avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul executiv/general al 

Direcţiei generale; 

 d) eliberează avizul consultativ pentru propunerea de modificare a structurii organizatorice şi 

a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale, precum şi rectificarea bugetului, 

în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia; 

 e) propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti 

înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcţiei generale, altele decât bunurile imobile, prin 

licitaţie publică organizată în condiţiile legii; 

 f) propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti 

concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcţia generală, în condiţiile legii;  

 g) eliberează avizul consultativ pentru statul de funcţii, cu încadrarea în resursele financiare 

alocate de consiliul judeţean, respectiv de consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti, în 

condiţiile legii. 
 

 Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a consiliului 

judeţean. 

 Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului 

executiv/general, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului 

executiv/general, a preşedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii executivi 

adjuncţi/generali adjuncţi. 

 

 Prin adresa nr. 11.775 din 01.04.2022, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoșani solicită actualizarea componenței nominale a membrilor Colegiului Director, 



motivat de schimbările intervenite la nivelul structurii organizatorice și a reprezentanților desemnați 

de Consiliul Județean Botoșani. 

 

 Componența Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoșani a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 186 din 28.11.2019 

și modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 200 din 19.12.2019. 
 

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,  

 

Amalia MARIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


