
 

HOTĂRÂREA NR. 241      
 din 29 noiembrie 2018 

 

privind: aprobarea înfiinţării Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin  persoane  cu 
handicap în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26008/13.11.2018 
 

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. 56516/05.11.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 26008/05.11.2018; 

Având în vedere Hotărârea nr. 24/02.11.2018 a Colegiului Director al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Având în vedere avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi nr. 
9434/SAA/12.10.2018, înregistrat la DGASPC Galaţi la nr. 50333/18.10.2018 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările  ulterioare; 

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 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. 797/2017, pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi 
a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinul 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 art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, 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. Se aprobă înfiinţarea Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin  persoane  cu 

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

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

                   Ionel Coca 
 
Stănescu Mădălina                                                                                                                                      SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./12.11.2018                                                                                                                                                        Stănescu Mădălina 

Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului, 
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