
 

 

HOTĂRÂREA NR. ____  

din __________________ 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. 45.601/19.09.2017 a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi 
cu nr. 8.397/20.09.2017; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 978/2016 privind 
aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale, şi 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 Economie şi Finanţe din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, cu responsabilitatea punerii în aplicare. 

 

 
               PREŞEDINTE, 
 
                    COSTEL FOTEA 

 

 

      

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

PAUL PUŞCAŞ 
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               Anexă  

1.Serviciile sociale destinate protecţiei şi 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 rezidenţial 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 plasaţi în centre de plasament 2.017.308 48 42.027 

Copii plasaţi în apartamente 2.904.227 80 36.303 

 
(4) Costul mediu/an/beneficiar pentru serviciile de tip rezidenţial 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 plasaţi în centre de plasament 7.641.439 137 55.777 

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

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

victimelor violenţei în 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 în familie  

149.130 9 16.570 

 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 8397/23.10.2017                                                      
 
                                                                    

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

referitor la fundamentarea proiectului de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi 

privind stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

 
 

Proiectul de hotărâre este iniţiat în scopul actualizării cadrului normativ pentru 

stabilirea costurilor medii de referinţă în vederea contractării de către DGASPC Galaţi de 

servicii sociale pentru beneficiarii care au domiciliul sau reşedinţa în alte judeţe. 

Un alt scop al iniţierii proiectului de act administrativ cu caracter normativ este de 

stabilire a costurilor medii/ beneficiar care vor constitui element de calcul al pretenţiilor 

formulate de DGASPC Galaţi în raport cu autorităţi ale administraţiei publice judeţene, în 

legătură cu asigurarea decontării serviciilor sociale furnizate beneficiarilor care au domiciliul 

sau reşedinţa în alte judeţe. 

Pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor de servicii sociale şi pentru asigurarea unor 

servicii de calitate, furnizorii publici de servicii sociale determină necesarul cheltuielilor de 

funcţionare ale serviciilor sociale în baza standardelor de cost. 

În vederea stabilirii costului mediu/an/beneficiar din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, au fost utilizate datele privind cheltuielile de 

personal şi cheltuielile de bunuri şi servicii aferente anului 2016. 

Faţă de aspectele mai sus prezentate, propunem spre aprobare Consiliului Judeţean 

Galaţi proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu/an/beneficiar din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

Pentru aceste motive, solicităm avizul comisiei de specialitate nr.1 - comisia buget - 

finanţe, strategii, studii şi prognoza economico – socială şi al comisiei de specialitate nr.4 - 

comisia pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi 

ştiinţifice, sportive şi de agrement ale Consiliului Judeţean Galaţi.  

 

 

PREŞEDINTE , 
 

      COSTEL FOTEA 
 

 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 8.397/23.10.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

referitor la fundamentarea proiectului de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi 

privind stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

 

În fapt, prin expunerea de motive, iniţiatorul – preşedintele Consiliului Judeţean 
Galaţi, dl. Costel Fotea, propune adoptarea unei hotărâri a Consiliului Judeţean Galaţi prin 
care să se aprobe costul mediu/an/beneficiar din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului pentru anul 2017. 

      Se arată în expunerea de motive că, în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 
sociale, necesarul cheltuielilor de funcţionare ale serviciilor sociale organizate şi 
administrate de furnizorii publici de servicii sociale din unităţile administrativ teritoriale se 
determină în baza standardelor de cost. 

În drept, conform art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea 
standardelor minime de cost pentru serviciile sociale, standardele de cost aprobate, 
reprezintă costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, 
calculat pentru beneficiar/ tip de serviciu social, iar conform art. 5 al.(2) în cazul în care 
nevoile specifice şi situaţiile particulare ale beneficiarilor de servicii sociale depăşesc nivelul 
prevăzut de standardul minim de cost, Consiliul Judeţean, în calitate de furnizor public de 
servicii sociale, alocă sumele necesare din veniturile proprii.  

Proiectul îndeplineşte condiţiile de legalitate prevăzute de art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 2 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (Consiliul Judeţean „asigură, potrivit competenţelor sale şi în 
condiţiile legii, cadrul legal necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean 
privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială”). 

Având în vedere oportunitatea iniţierii proiectului de hotărâre, precum şi faptul că 
îndeplineşte condiţiile de legalitate, acesta urmează să fie supus aprobării Consiliului 
Judeţului Galaţi în forma prezentată. 

 
Direcţia Economie şi Finanţe 
   Director Executiv 
   George Stoica 
 
Direcţia de Dezvoltare Regională 
    Director Executiv 
    Camelia Epure 
 
Direcţia Patrimoniu, 
    Director Executiv                                           
    Constantin Cristea 
 
Direcţia Arhitect Şef, 
    Arhitect Sef 
    Mărioara Dumitrescu 
 
Serviciul contencios si probleme juridice 
    Şef Serviciu 
    Mişurnov Andrei 


