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'H, 18h
din Tzors

privind: inchidqq Cqfiilai de framit Pqrtnt minori viclime ale traficului 9i
neaonpani4i" afld in sfrudura Dtttc/dei Genqale de Asistentri Sociald gi Ptot*{a
Copilutui Galati
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga, Pregedinte Gonsiliul Judelului Galali;
Numirul de inregistrare gi data depunerii proiectului: 6103/08.08.2013

Consiliul Judelului Gala!i;
Av6nd in vedere expunerea de motive a initiatorului;
Av6nd in vedere raportul de specialitate al direcliilor din aparatul de specialitate al

Consiliului Judelului Galali;
AvAnd in vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru bugetfinante, strategii,

studii 9i prognoze economico-sociali 9i al Comisiei de specialitate nr.4 pentru asisten!5 9i
proteclie sociala, invdlimant, senetate, culturd, activitdli gtiinlifice, sportive gi de agrement ale
Consiliului Judelului Galali;

Avand in vedere adresa nr. 25.706/'18.07 .20'13 a Direcliei Generale de Asistenla
Sociale gi Proteclia Copilului Gala!i, inregistrate la Consiliul Judelului Galali cu nr.

6103/02.08.20'1 3;
Av6nd in vedere prevederile art. 7 lit. c) pct. 9 din Hotir6rea Consiliului Judelului Galali

nr.714107.12.201 1 privind aprobarea Regulamentului de Organizare gi Funclionare al Direcliei
Generale de Asistenli Sociali gi Proteclia Copilului Galali;

Avdnd in vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 21512001 , privind
administralia publicd locald, republicatd, cu modificirile gi completirile ulterioare;

in temeiul art. 97 alin. ('l ) din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd locald,
republicatd, cu modificirile 9i completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:
Art.1. Se inchide Centrul de tranzit pentru minori victime ale i 9i neacompaniali,

aflat in structura Directieisituat in Galali str. Constantin Levaditti, nr. 3, bl. Roza 1, apt.
Generale de Asistenle Sociali gi Proteclia Copilului Galali.

Art.2. Prezenta hotirdre se comunica
Proteclia Copilului Galali, Direcliei Economie gi Fin
aparatului de specialitate al Consiliului Judelului

PRE$E

Nicolae Dob

de Asistenti Sociali gi
din cadruli Patrimoniu

Anda $tirbu/o8.08.2013
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Secretarul Judetului.
Paul Pugcai-\ :-r'
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Secretarul |udefului,
C o ntras emneaz d p entru le galitate


