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H O T Ă R Â R E 

privind înființarea serviciului social Centrul de tranzit în structura Complexului  

de servicii sociale Botoşani 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de ...........................2022, 

urmare a adresei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani nr. 

24.177 din 11.07.2022,  înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani la  nr. 12.834 din 11.07.2022, 

analizând:- Referatul de aprobare nr. 13448 din 20.07.2022 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Botoşani privind propunerea de înființare a serviciului social Centrul de tranzit, în 

structura Complexului de servicii sociale Botoșani, 

      - Convenția de asociere cu privire la înființarea Centrului de tranzit pentru tinerii care 

părăsesc sistemul de protecție a copilului din județul Botoșani, convenție înregistrată la Consiliul 

Județean Botoșani nr.3037/02.03.2020, la Fundația Hope and Homes for Children România cu 

nr.62/05.03.2020 și DGASPC cu nr.6315/28.02.2020, 

având în vedere: - Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 13449 din 

20.07.2022, 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Botoşani, 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, 

în temeiul art.173 alin.(1) lit. d) și f), alin. (5) lit. b) şi 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 înființarea serviciului social Centrul de tranzit, fără personalitate juridică, 

cu sediul în municipiul Botoșani, str. Nicolae Iorga , nr.33., județul Botoșani, cu o capacitate de 8 

locuri, în structura Complexului de servicii sociale Botoșani.  

Art.2 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri prin Direcția Buget – Finanțe din cadrul aparatului de specialitate şi 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani. 

 

 

 

       Președinte,                                                    Avizat pentru legalitate:     

           Doina – Elena Federovici                                    Secretar general al județului, 

                                                                            Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 

 

 Botoşani,  

______________ 2022 

Nr. _____ 
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     Nr. 13448 din 20.07.2022 
                                                                                                                                                           

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean are ca atribuție 

gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, respectiv să asigure cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, 

a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în 

nevoie socială. 

Organigrama şi statul de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoşani, în vigoare la această dată, sunt aprobate prin  Hotărârea Consiliului Judeţean 

Botoşani nr.128 din 27.06.2022. 

Urmare adresei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani nr. 

24.177 din 11.07.2022 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani la nr.12.834 din nr.11.07.2022, 

propun înființarea serviciului social Centrul de tranzit în structura Complexului de servicii sociale 

Botoșani în vederea obținerii licenței de funcționare și acreditare. 

Menționăm că înființarea Centrului de tranzit are la bază Convenția de asociere cu privire la 

înființarea Centrului de tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din 

județul Botoșani, convenție înregistrată la Consiliul Județean Botoșani nr.3037/02.03.2020, la 

Fundația Hope and Homes for Children România cu nr.62/05.03.2020 și DGASPC cu 

nr.6315/28.02.2020. 

Propunerea de înființare a serviciului social a fost efectuată cu respectarea prevederilor 

legale în materie și cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat pentru anul 2022. 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre analiză şi aprobare 

proiectul de hotărâre privind înființarea Centrului de tranzit, fără personalitate juridicăcu sediul în 

municipiul Botoșani, str. Nicolae Iorga nr.33 , județul Botoșani, cu o capacitate de 8 locuri, în 

structura Complexului de servicii sociale Botoșani. 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena Federovici 
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  Nr. 13449 din 20.07.2022   
                                                                                                                                                           

 

 Avizat, 

   Vicepreședinte 

     Dorin Birta 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

  Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean are ca atribuție 

gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, respectiv să asigure cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, 

a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în 

nevoie socială. 

Organigrama şi statul de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoşani, în vigoare la această dată, sunt aprobate prin  Hotărârea Consiliului Judeţean 

Botoşani nr.128 din 27.06.2022. 

Cu adresa nr. 24.177 din 11.07.2022 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani la nr.12.834 

din nr.11.07.2022, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani solicită 

inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Județean Botoșani privind înființarea serviciului 

social Centrul de tranzit în structura Complexului de servicii sociale Botoșani în vederea obținerii 

licenței de funcționare și acreditare. 

Menționăm că înființarea Centrului de tranzit are la bază Convenția de asociere cu privire 

la înființarea Centrului de tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din 

județul Botoșani, convenție înregistrată la Consiliul Județean Botoșani nr.3037/02.03.2020, la 

Fundația Hope and Homes for Children România cu nr.62/05.03.2020 și DGASPC cu 

nr.6315/28.02.2020. 

Astfel, ținand cont de prevederile Legii nr 272/2004 privind Protecția și promovarea 

drepturilor copilului, se propune înființarea serviciului social, cu respectarea prevederilor legale în 

materie și cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat pentru anul 2022. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, a fost întocmit proiectul de hotărâre privind 

înființarea Centrului de tranzit, fără personalitate juridicăcu sediul în municipiul Botoșani, str. 

Nicolae Iorga nr.33 , județul Botoșani, cu o capacitate de 8 locuri, în structura Complexului de 

servicii sociale Botoșani, care îndeplinește condițiile legale pentru a fi adoptat. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Magda Didii 

 

 

 

 

           Șef  Serviciu 

Antonesei Dumitru – Ovidiu 

 

 

 

 Întocmit, 

                 Ivașcă Elena 

 


