
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2017 

 

privind: aprobarea reorganizării Centrului de pregătire pentru o viață independentă 
,,Elena” Târgu Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă „Elena” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţea, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3144/18.04.2017 

 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi nr. 15821/04.04.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 3144/06.04.2017; 

Având în vedere Hotărârea nr. 4/03.04.2017 a Colegiului Director al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, privind avizarea reorganizării Centrului de 
pregătire pentru o viaţă independentă  „Elena” Tg. Bujor din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă „Elena”. 

Având în vedere Avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi nr. 
3077/SAA/14.03.2017, înregistrat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi la nr. 8874/20.03.2017; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi ; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015, privind aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004, privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul 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. (1) Se aprobă reorganizarea Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă  
„Elena” Tg. Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
în Centrul de îngrijire şi asistenţă „Elena”. 

(2) Centrul de îngrijire şi asistenţă „Elena” va funcţiona ca unitate de asistenţă socială 
specializată, de tip rezidenţial, fără personalitate juridică, în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, cu sediul în 
oraşul Tg. Bujor, Str. Victoriei nr. 5A, Judeţul Galaţi. 

(3) Centrul de îngrijire şi asistenţă „Elena” cu o capacitate de 15 locuri va acorda servicii 
de găzduire şi îngrijire, servicii medicale pentru tineri cu handicap mediu sau accentuat, cu 
vârsta peste 18 ani proveniţi din centrele de plasament. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi care răspunde şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

                Paul Puşcaş  
Coca Ionel                                                                                                                  SMRUSSMAC – Şef serviciu         

1. ex./13.04.2017                                                                                                                  Coca Ionel 

Contrasemnează pentru legalitate: 
         Secretarul Judeţului, 



  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                             
Nr. 3144/18.04.2017 
 

 
Expunere de motive 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării Centrului de pregătire pentru o 
viață independentă ,,Elena” Târgu Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă „Elena” 
 
 

  Direcţia Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi este o instituţie 
publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 
  In structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 
funcţionează Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă ”Elena” Tg. Bujor, ca serviciu 
de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap, fără personalitate juridică, cu sediul în 
judeţul Galaţi, Oraş Tg. Bujor,  str. Victoriei nr. 5A, în conformitate cu avizul Autorităţii 
naţionale pentru persoane cu handicap nr. 141/18.01.2010, cu o capacitate de 15 locuri. 
          Beneficiarii serviciilor acordate sunt tineri peste 18 ani cu handicap mediu şi 
accentuat, proveniţi din sistemul de protecţie a copilului, care necesită permanent 
supraveghere, asistare îngrijire, tratament de specialitate şi care din cauza unor motive de 
natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile 
sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială. 
  La această dată în Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă ”Elena” Tg. Bujor 
sunt asistaţi un număr de 15 beneficiari, 5 băieţi şi 10 fete, cu vârste cuprinse între 25 – 37 
de ani. Majoritatea tinerilor au tulburări comportamentale determinate de bolile cronice cu 
care au fost diagnosticaţi şi nu se pot concentra prea mult timp asupra activităţilor în care 
sunt implicaţi.  
  Pentru 13 din cei 15 beneficiari a fost numit tutore Primarul oraşului Tg. Bujor ca 
urmare a punerii sub interdicţie prin hotărâre judecătorească. Punerea sub interdicţie şi 
handicapul mental al tinerilor reprezintă o barieră la o eventuală angajare a acestei 
categorii de persoane pe piaţa actuală a muncii, fapt ce face imposibilă integrarea 
profesională a acestora. 
  Deşi s-a încercat menţinerea legăturii cu familia sau integrarea familială, acest lucru  
nu a fost posibil, atât din cauza condiţiilor materiale precare ale familiilor de origine cât şi din 
cauza bolilor de care suferă, astfel încât aceste persoane necesită în continuare sprijin în 
vederea asistării şi îngrijirii într-un centru de specialitate. 
  De asemenea, menţionăm că, la această dată în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nu funcţionează un centru de îngrijire şi 
asistenţă care să poată prelua aceşti beneficiari. 
  Ţinând cont de categoria de beneficiari şi diagnosticele acestora, constituie un avantaj 
schimbarea profilului unităţii din centru de pregătire pentru o viaţă independentă în centru de 
îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu handicap.  
  Reorganizarea centrului va contribui la dezvoltarea serviciilor sociale specializate în 
acord cu nevoile identificate  şi la creşterea calităţii vieţii pentru cei 15 beneficiari. 

Centrul de îngrijire şi asistenţă  „Elena” va funcţiona ca unitate de asistenţă socială 
specializată, de tip rezidenţial, fără personalitate juridică, în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, cu 
sediul în Oraş Tg. Bujor,  Str. Victoriei nr. 5A, cu o capacitate de 15 locuri.  
  Serviciile oferite în cadrul Centrului de îngrijire şi asistenţă   „Elena” vor fi: 

a) găzduire 
b) asigurarea hranei zilnice, îngrijire personală şi asistenţă medicală;  
c) suport pentru autogospodărire; 
d) terapie ocupaţională şi ergoterapie; 
e) consiliere socială; 
f)    consiliere psihologică; 



  

g) asigurarea accesului la serviciile din comunitate; 
h) integrare / reintegrare socială. 

 
Centrul de îngrijire şi asistenţă   „Elena” este amplasat în comunitate şi asigură 

accesul beneficiarilor către serviciile din comunitate: sănătate, cultură, petrecerea timpului 
liber, relaţii sociale. Construcţia  în care funcţionează centrul este racordată la toate utilităţile 
necesare şi dispune de spaţiu în vederea desfăşurării activităţilor conform nevoilor 
beneficiarilor. 
      Centrul dispune de următoarele spaţii amenajate pentru a oferi un mediu sigur şi 
confortabil: 
- cameră de zi dotata cu televizor şi calculator; 
- un cabinet medical;  
- birou administrativ; 
- trei dormitoare (două de fete şi unul de băieți);  
- bucătărie amenajată corespunzător; 
- sala de mese; 
- un bloc alimentar (lada frigorifica, combine frigorifice, alimente pentru cel puțin 10 zile) ; 
- un spălător legume; 
- spălătorie (dotată cu  maşină de spălat rufe şi uscător de rufe); 
- baie cu duşuri pentru beneficiari;  
- 2 grupuri sanitare; 
- baie care deserveşte personalul. 
- curte unde pot fi desfăşurate activităţi în aer liber (masa de tenis, băncuțe, cos baschet). 
  În vederea asigurării serviciilor, structura de personal este formată din: 
- 1 şef de centru; 
- 1 administrator 
- 1 asistent social; 
- 1 asistent medical; 
- 8 instructori; 
- 3 bucătari;   
- 2 îngrijitori;  
- 1 muncitor calificat; 
- 1 şofer. 

 
  Beneficiarii noului centru  vor fi cei 15 tineri care sunt deja asistaţi în cadrul Centrului 
de pregătire pentru o viaţă independentă ” Elena” Tg. Bujor. 

Beneficiarii sunt găzduiţi în trei dormitoare, două pentru fete şi un dormitor pentru 
băieţi, care îndeplinesc cerinţele standardelor în vigoare, asigurând spaţiul necesar. Centrul 
asigură fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare personal, corespunzător nevoilor proprii şi 
oferă condiţii de menţinere a igienei personale a beneficiarilor şi a colectivităţii în care trăiesc 
aceştia. Fiecare beneficiar deţine propriile obiecte de igienă personală.  

Personalul centrului asigură suportul necesar beneficiarilor aflaţi în situaţie de 
dependenţă pentru efectuarea deplasării acestora în centru  şi în exterior, pentru facilitarea 
comunicării la distanţă sau cu alte persoane din centru, pentru participarea la activităţile 
organizate în centru sau în comunitate etc.. Beneficiarii primesc suport şi asistenţă adecvată 
nevoilor proprii, în vederea asigurării unui stil de viaţă cât mai activ posibil. 
  Centrul dispune o sală de mese amenajată şi dotată cu materiale uşor de igienizat, cu 
mobilier suficient, funcţional şi confortabil, iluminată natural şi artificial, cu o ambianţă 
plăcută. Centrul va asigura beneficiarilor trei mese/zi şi două gustări, în cuantum stabilit în 
conformitate cu prevederile  legislaţia în vigoare. Pentru beneficiarii cu regim alimentar se 
asigură alimentaţie dietetică în baza recomandărilor medicale. La servirea mesei beneficiarii 
care au nevoie primesc ajutor din partea personalului.   
          Centrul asigură supravegherea stării de sănătate, administrarea medicaţiei, efectuarea 
îngrijirilor medicale de bază şi facilitează accesul beneficiarilor la servicii medicale de 
specialitate din ambulatorii sau, după caz, spitale, inclusiv la cabinete stomatologice. 



  

Tratamentele medicale şi administrarea medicamentelor se află în responsabilitatea 
asistentului medical şi se realizează numai  cu recomandarea  medicului specialist sau a 
medicului de familie. Se asigură astfel o supraveghere permanentă a stării de sănătate şi a 
securităţii adulţilor . 
  Centrul dispune de un spaţiu amenajat cu destinaţia de cabinet medical, ce deţine 
dotările necesare (mobilier, pat de consultaţii, aparat de urgenţă, tensiometru, termometru, 
seringi de unică folosinţă, cântar, etc.). Centrul deţine un spaţiu (dulap) închis cu cheie în 
care sunt depozitate medicamentele şi materialele necesare tratamentelor medicale.   
 Activităţile derulate şi serviciile acordate sunt stabilite pentru a acoperi nevoile de 
îngrijire personală, menţinerea şi/sau ameliorarea stării de sănătate şi a autonomiei fizice şi 
psihice, nevoile de integrare/reintegrare socială, evaluarea abilităţilor. 
 Centrul facilitează participarea beneficiarilor la activităţi de socializare şi de petrecere a 
timpului liber, încurajează viaţa activă, organizează activităţi care necesită un minim de efort 
fizic, mental şi intelectual (gimnastică, dans, jocuri, lectură, audiţii muzicale, pictură, origami, 
activităţi de întreținerea spaţiilor verzi, îngrijirea florilor, pomilor fructiferi din curtea centrului). 
Centrul planifică împreună cu beneficiarii şi organizează periodic activităţi de socializare cu 
membrii comunităţii, pentru a promova contactele sociale şi pentru a sensibiliza comunitatea 
cu privire la nevoile şi viaţa beneficiarilor. Beneficiarii participă la festivităţile culturale şi 
sportive desfăşurate la nivelul oraşului Tg. Bujor. La nivelul centrului se organizează 
sărbătorirea zilelor de naştere a beneficiarilor, a unor sărbători religioase (Paşte, Crăciun, 
etc.). 
 Fiecare beneficiar este asistat şi îngrijit în centru în baza evaluării nevoilor individuale 
stabilite prin Fişa de evaluare a beneficiarului. Centrul acordă servicii fiecărui beneficiar în 
baza Planului individual de intervenţie. Reevaluarea se realizează anual, precum şi atunci 
când situaţia o impune, respectiv atunci când apar modificări semnificative ale stării de 
sănătate şi ale statusului funcţional fizic şi/sau psihic al beneficiarului. Monitorizarea atingerii 
obiectivelor se realizează trimestrial, astfel încât orice modificare a stării de sănătate sau de 
disponibilitate este realizată în timp util pentru adaptarea programelor aferente planului de 
intervenţie. Consilierea psihologică a beneficiarilor se asigură de un psiholog din cadrul  
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

In conformitate cu prevederile art. 51 alin. 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, 
Autoritatea naţională pentru persoanele cu dizabilităţi din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale a acordat aviz favorabil pentru funcţionarea Centrului de îngrijire şi asistenţă „Elena” 
(nr. 3077/SAA/14.03.2017, înregistrat la DGASPC Galaţi sub nr. 8874/20.03.2017). 
 

Solicităm avizul Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
În baza considerentelor mai sus expuse, supunem spre dezbatere şedinţei în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre anexat. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

COSTEL FOTEA 
 
 
 
 
 

Coca Ionel                                                                                                      SMRUSSMAC – Şef serviciu         
1. ex./13.04.2017                                                                                                                    Coca Ionel 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 3144/18.04.2017 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării Centrului de pregătire pentru 
o viață independentă ,,Elena” Târgu Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă „Elena” 
 
 
 

Prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre alăturat se propune şedinţei în 

plen a Consiliului Judeţean Galaţi  aprobarea reorganizării Centrului de  pregătire pentru o 

viaţă independentă „Elena” Tg. Bujor din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă „Elena”. 

Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare: “Centrele publice pentru persoane cu handicap se înfiinţează şi 

funcţionează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor 

judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în structura 

direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu avizul şi sub îndrumarea 

metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.” 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean:  

„b) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice şi societăţi 

comerciale de interes judeţean, precum şi reorganizarea regiilor autonome de interes 

judeţean, în condiţiile legii”. 

Alin. (5) lit. a) pct. 2 din acelaşi act normativ prevede: „consiliul judeţean: a) asigură, 

potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 

publice de interes judeţean privind: […] 2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a 

persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau 

grupuri aflate în nevoie socială”. 

 

 În concluzie, considerăm  că proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile  

pentru a fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
 

Director executiv, 
 

Stoica George 

Director executiv, 
 

Cristea Constantin 

Director executiv, 
 

Camelia Epure 
 

 

Arhitect Şef, 
 

Dumitrescu Mărioara 

 

Şef serviciu, 
 

Mişurnov Andrei 

 

Şef serviciu, 
 

Ionel Coca 
   

 

 

 

Coca Ionel                                                                                                                                                     SMRUSSMAC – Şef serviciu   

1. ex./13.04.2017                                                                                                                                                          Coca Ionel 


