
 

 

HOTĂRÂREA NR. 237  

din 29 noiembrie 2017 
 

privind: stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8397/23.10.2017 
  

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 Judeţean 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 Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr.45601/19.09.2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu 
nr.8397/20.09.2017; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 978/2016 privind 

aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale, și ale art. 91 alin. (5) 
pct. 2 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 aprobă costul mediu/an/beneficiar din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei care face parte 
integrantă din această hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Galaţi care va răspunde de punerea acesteia în aplicare. 

 
               PREŞEDINTE, 
 
                    COSTEL FOTEA 

 

 

      

      

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

PAUL PUȘCAȘ 
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               Anexă  

1.Serviciile sociale destinate protecţiei și promovării drepturilor copilului 

(1) Costul mediu/an/beneficiar pentru serviciile destinate copiilor plasaţi la asistenţi 
maternali din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi  
 

Asistenţă maternală Total cheltuieli Număr mediu 
copii/an 

Cost 
mediu/an/beneficiar 

realizat 

Copii  la asistenţi maternali cu un copil 
în plasament 

744.408 24 31.017 

Copii  la asistenţi maternali  cu 2 copii 
în plasament 

10.181.083 489 20.820 

Copii  la asistenţi maternali cu 3 şi 4 
copii în plasament 

964.128 58 16.623 

 
(2) Costul mediu/an/beneficiar pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilităţi plasaţi 
la asistenţi maternali din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi 
 

Asistenţă maternală Total cheltuieli Număr mediu 
copii/an 

Cost 
mediu/an/beneficiar 

realizat 

Copii la asistenţi maternali  cu un copil 
în plasament 

2.114.276 61 34.660 

Copii la asistenţi maternali  cu 2 sau 
mai mulţi copii în plasament 

792.456 32 24.764 

 
(3) Costul mediu/an/beneficiar pentru serviciile de tip rezidential destinate copiilor fără 
dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi 
 

 Servicii rezidenţiale Total cheltuieli Număr mediu copii/an Cost 
mediu/an/beneficiar 

realizat 

Copii plasati in centre de plasament 2.017.308 48 42.027 

Copii plasati in apartamente 2.904.227 80 36.303 

 
(4) Costul mediu/an/beneficiar pentru serviciile de tip rezidential destinate copiilor cu 
dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi 
 

Servicii rezidenţiale Total cheltuieli Număr mediu copii/an Cost 
mediu/an/beneficiar 

realizat 

Copii plasati in centre de plasament 7.641.439 137 55.777 

 
 
(5) Costul mediu/an/beneficiar pentru centrele de primire ȋn regim de urgenţă și alte 
servicii de tip rezidenţial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi 
 
 
 



HOTĂRÂREA NR. 237 din 29 noiembrie 2017 
pag. nr. 3 

 
 

 Servicii rezidenţiale Total cheltuieli Număr mediu 
copii/an 

Cost 
mediu/an/beneficiar 

realizat 

Centre de primire în regim de urgenţă  1.626.320 34 47.833 

 
 
(6) Costul mediu/an/beneficiar pentru centrele maternale din cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
 
 

 Servicii rezidenţiale Total cheltuieli Număr 
mediu 

copii/an 

Cost 
mediu/an/beneficiar 

realizat 

Mama cu un copil 464.798 8 58.100 

 
 
(7) Costul mediu/an/beneficiar pentru copilul protejat ȋn centre de zi 
 
 

 Total cheltuieli  Număr mediu 
copii/an  

Cost 
mediu/an/beneficiar 

realizat  

Centre de zi 247.895 14 17.707 

 
2.Servicii sociale destinate protecţiei și promovării drepturilor 

persoanelor adulte cu dizabilităţi 

 

(1) Costul mediu/an/beneficiar pentru  centrul de recuperare si reabilitare persoane  
cu dizabilităţi ( CRRPH )  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi 

 
 

 Total cheltuieli Număr mediu 
beneficiari/an 

Cost 
mediu/an/beneficiar 

realizat 

Centrul de recuperare şi reabilitare a 
persoanelor  cu dizabilităţi  

4.089.766 71 57.602 

 
 
(2) Costul mediu/an/beneficiar pentru centrul de pregătire pentru o viaţă 

independentă (CPVI) din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi 

 
 Total cheltuieli  Număr mediu 

copii/an  
Cost 

mediu/an/beneficiar 
realizat  

Centrul de pregătire pentru o viaţă 
independentă  

1.447.021 23 62.914 
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(3) Costul mediu/an/beneficiar pentru locuinţe protejate (LP) ) din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
 

 Total cheltuieli Număr mediu 
beneficiari/an 

Cost 
mediu/an/beneficiar 

realizat 

Locuinţa Protejată  645.772 8 71.752 

 
 

(4) Costul mediu/an/beneficiar pentru centrele de zi (CZ) din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
 Total cheltuieli  Număr mediu 

beneficiari/an  
Cost 

mediu/an/beneficiar 
realizat  

Centrul de zi  6.111.630 315 19.402 

 
 

3.Servicii sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice: 

 
(1) Costul mediu/an/beneficiar pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate 

persoanelor vârstnice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi 

 
 Total cheltuieli  Număr mediu 

beneficiari/an  
Cost 

mediu/an/beneficiar 
realizat  

Cămin pentru vârstnici  285.408 12 23.784 

 
 

4.Servicii sociale rezidenţiale destinate victimelor violenţei ȋn familie: 

 
(1) Costul mediu/an/beneficiar pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate 

victimelor violenţei ȋn familie din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi 

 
 Total cheltuieli  Număr mediu 

beneficiari/an  
Cost 

mediu/an/beneficiar 
realizat  

Centru de recuperare pentru victimele 
violenţei ȋn familie  

149.130 9 16.570 

 

 


