
 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 222  

din 31 octombrie 2017 
 

privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 125 din 29 
octombrie 2015, privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin 
Consiliul Judeţului Galaţi şi Municipiul Galaţi, în vederea asigurării serviciilor medico-
sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi, în 
Centrul Medico-Social Pechea  

Iniţiator: Preşedinte Consiliului Județean Galați, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9156/25.10.2017 

 Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de  buget - finanţe, strategii, studii 
şi prognoză economico – socială şi al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi 
protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement ale 
Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 102622/12.10.2017 a Primăriei Municipiului Galaţi, 
înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 9156/12.10.2017; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 2 şi alin. (6) lit. a) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În baza art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.  Se modifică art. 8 alin. 1 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 
125 din 29 octombrie 2015 privind aprobarea protocolului de colaborare între Consiliul 
Judeţului Galaţi şi Consiliul Local al Municipiului Galaţi, în vederea asigurării serviciilor 
medicale şi de îngrijire persoanelor cu nevoi medico-sociale cu domiciliul pe raza judeţului 
Galaţi, în Centrul Medico-Social Pechea, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului 
Galaţi, astfel:  

 „Va asigura îngrijire temporară sau permanentă în Centrul Medico-Social Pechea  
pentru un număr de până la 5 persoane, bolnavi cronici, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi, 
care necesită îngrijire medicală permanentă, supraveghere şi tratament, ce nu se poate realiza 
la domiciliu sau pentru alte categorii de persoane, conform Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al centrului, cu aprobarea Președintelui Consiliului Județean Galați, la propunerea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați ”. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați şi Consiliului Local al Municipiului Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

              Costel FOTEA 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
          Secretarul Judeţului, 
                 Paul Puşcaş 

 
 
Mioara Burghelea           
1ex/ 25.10.2017 


