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g: inchiderea Casei de tip bmilial ,,Vetonicau dlatC in structura Dirccliei
Genenle de Asisfer4i SocbF' Pto@ia Copilului Galali
lniliator: Pregedintele Consiliului Judelului Galali, Nicolae ci - Bacalba$a;
Numirul de istrare gi data depunerii proiectului: 6365/ .09.2013

Consiliul Judelului Gala$;
Avdnd in vedere expunerea de motive a iniliatorului;
AvAnd in vedere raportul de specialitate al direcliilor din aparatul de specialitate al

Consiliului Judelului Gala!;
AvAnd in vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget-finanfe, strategii,

studii gi prognozi economico-sociald gi al Comisiei de specialitate nr.4 pentru asistenld gi
protectie sociale, invSldm6nt, sinetate, culturd, activitdli gtiin$fice, sportive 9i de agrement
ale Consiliului Judelului Galali;

Av6nd in vedere adresa nr. 29.309/13.08.2013 a Direcliei Generale de Asistenla
Sociald gi Proteclia Copilului Galali, inregistratd la Consiliul Judelului Galati cu nr.
6365/1 3.08.2013;

Avdnd in vedere Hoterarea Consiliului Local al Oragului T6rgu Bujor nr. 58 din
04.09.2013 privind avizarea schimbirii denumirii Casei Crina 9i Casei Veronica,
inregistrate la Consiliul Judelului Galali cu nr. 6363/09.09.2013;

AvAnd in vedere prevederile art.91 alin. (5) lit. a) pct.2 din Legea nr.21512001,
privind administralia publici locald, republicati, cu modificdrile gi completerile ulterioare;

ln temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.21512001 privind administralia publicd
locald, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:
Art.1. Se inchide Casa de tip familial ,,Veronica", situata in I Galali, orag

in structuraTArgu Bujor, str. General Eremia Grigorescu, nr. 80, bloc M, apt. aflatd
Direcliei Generale de Asistenld SocialS gi Proteclia Copilului

din

dg!f, Prezenta hotdr6re se comunicd
Proteclia Copilului Galali, Direcliei Economie
aparatului de specialitate al Consiliului J
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9i rectiei Patrimoniu
de Asistenld Sociald 9i
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Contrasemneazd pentru leqal itate
Secretarul Judetului,
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