
 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _______  

din __________________ 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 



CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI 
Nr. 9156/25.10.2017                                                      
 
 
                                                                    

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 125/29.10.2015 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 

 

 

 Urmare a numărului mare de solicitări înregistrate la Consiliul Județean Galați,  pentru 

internarea unor persoane întru-un centru medico-social, pentru îngrijirea unor persoane care 

necesită înrijire medicală permanentă, supraveghere şi tratament ce nu se poate realiza la 

domiciliu, prin Hotărârea nr. 125 din 29 octombrie 2015 Consiliul Județean Galați  a aprobat  

protocolul de colaborare între Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Municipiul 

Galaţi,  în vederea asigurării serviciilor medico-sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale 

cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi, în Centrul Medico-Social Pechea. 

Având în vedere că decontarea cheltuielilor pentru se face lunar pentru luna 

anterioarăde către Consiliul Județean Galați, se impune aprobarea internării beneficiarilor de 

către cel care acordă subvenția. 

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

Galaţi proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Galați nr. 125/29.10.2015 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 după cum urmează:  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”. 

Această modificare este necesară întrucât în anexa la Hotărârea nr. 125/29.10.2015 

nu a fost prevăzută sintagma “cu aprobarea Președintelui Consiliului Județean Galați, la 

propunerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați”.  

Aprobarea Președintelui Consiliului Județean Galați se impune datorită faptului că 

decontarea cheltuielilor pentru 5 beneficiari cu domiciliul pe raza județului Galați, se face de 

către Consiliul Județean Galați. 

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  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mioara Burghelea 
1 ex/25.10.2017 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 
Nr. 9156/25.10.2017 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 
Galați nr. 125/29.10.2015 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 

 

  Consiliul Judeţean Galaţi în exercitarea atribuţiilor prevăzute în  Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
asigură potrivit competenţelor sale 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”. 
    Proiectul de hotărâre respectă prevederile 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;  

 Scopul acestei activităţi este colaborarea în domeniul asigurării serviciilor de îngrijire, 
serviciilor medicale, precum şi serviciilor sociale, unui număr de 5 persoane cu nevoi 
medico-sociale cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi, care nu pot beneficia de îngrijire la 
domiciliu sau în alte centre, în Centrul Medico-Social Pechea, aflat sub autoritatea 
Consiliului Local Galaţi, respectiv o evidență contabilă privind decontarea cheltuielilor de 
către Consiliul Județului Galați. 
 Având în vedere oportunitatea iniţierii proiectului de hotărâre, precum şi faptul că 
îndeplineşte condiţiile de legalitate, acesta urmează să fie supus aprobării Consiliului 
Judeţean Galaţi în forma prezentată. 

    
          DIRECŢIA ECONOMIE     DIRECTOR EXECUTIV, 
              ŞI FINANŢE           George Stoica  

 
 

 DIRECŢIA PATRIMONIU    DIRECTOR EXECUTIV, 
            Constantin Cristea 

 
 

 DIRECŢIA DE DEZVOLTARE   DIRECTOR EXECUTIV, 
 REGIONALǍ         Camelia Epure 

 
  
 

 DIRECŢIA ARHITECT  ŞEF    ARHITECT ŞEF, 
                                                        Mărioara Dumitrescu 

 
 SERVICIUL  CONTENCIOS ŞI    ŞEF SERVICIU, 

PROBLEME JURIDICE                                                Andrei Mișurnov        
 
 
 
 
 

 
Mioara Burghelea/2ex 
25.10.2017 

  

   
 


