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ul Judelului

Avind in vedere expunerea de motive a initiatorului;
AvAnd in vedere raportul de specialitate al direcliilor din aparatul de specialitate al

Consiliului Judetului Galati;
Avind in vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget-finanle, strategii, studii

gi prognoze economico-sociale gi al Comisiei de specialitate nr.4 pentru asistenle gi protectie
sociala, invelemant, senetate, culturd, activitSli gtiinlrfice, sportive Si de agrement ale Consiliului
Judelului Galati;

Avind in vedere adresa nr.25.707118.07.2013 a Direcliei Generale de Asistenld Sociala gi
Proteclia Copilului Galati, inregistrati la Consiliul Judetului Galati cu ff.6.102102.08.2013;

Avand in vedere prevederile art. 7 lit. c) pct. I din Hotdrarea Consiliului Judelului Galali nr.
714 din 07 .12.20'1 1 privind aprobarea Regulamentului de Organizare Si Functionare al Direcliei
Generale de Asisten[d SocialS 9i Proteclia Copilului Galali;

Avdnd in vedere Hotdrarea Consiliului Judetului Galafi nr. 26312013 privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale in judetul Galati, pentru perioada 2013-2020;

Av6nd in vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pc|. 2 din Legea nr. 21512001 , privind
adminis^tratia publicA locale, republicat5, cu modificarile $i completdrile ulterioare;

ln temeiul art. 97 alin. (1) din Legea fi. 21512001 privind administratia public5 locale,
republicata, cu modif icirile $i completerile ulterioare,

HorAnAgrE:
Art.l. (1) Se infiinleazd, in structura Directiei Generale de Asistenti Sociald 9i Proteclia

Copilului Galali, ,Casa Miruna"- serviciu de tip rezidential pentru copiii separali temporar sau
definitiv de pdrinti, ca o componenti funclionald, fdri personalitate juridica.

(2) Sediul ,,Casei Miruna" este situat in Galali, str. Constantin Levaditti, nr. 3, bl. Roza 1,
apt. 20.

Art. 2. ,,Casa Miruna" are rolul de a asigura urmdtoarele servicii:
1 . gezduire pe perioad5 determinatd
2. asistente medicale gi ingrijire
3. suport emotional gi, dupe caz, consiliere psihologicd
4. educatie non-formalS 9i informald
5. activitdli de socializare gi petrecere a timpului liber
6. reintegrare familiale gi comunitare

Qociale 9i Proteclia
aparatului de

PRESEDI

Nicolae Dobrovi

C o ntr as emn e azd p e nlr u legalilate
/ual\Ie

lnifiator: Pregedintele Consiliului Judefului Galali, Nicolae Dolrovici - Bacalbaga;

Art.3. Prezenta hotirire se comunici I
Copilului Galali, Direcliei Economie 9i Finanle
specialitate al Consiliului Judetului Galati.
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