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HOTĂRÂREA Nr. _____ 

din  __________________ 2018 
 

privind: alocarea sumei de 170.000 lei din bugetul local al Consiliului Județean Galați 
pe anul 2018, în vederea continuării proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii” 
Iniţiator: Dl. Costel Fotea, președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1204/2.02.2018 

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 raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – 

finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, 
regională şi europeană 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. 17/18.01.2018 a Fundaţiei de Sprijin a Vârstnicilor, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 1204/19.01.2018; 

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 1276/13.08.2004 privind recunoaşterea 
Fundaţiei de Sprijin a Vârstnicilor ca fiind de utilitate publică; 

Având în vedere calitatea Consiliului Judeţean Galaţi de membru fondator al 
Fundaţiei de Sprijin a Vârstnicilor; 

Având în vedere art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (3) şi art. 33 alin. (2) din Legea 273/2006 cu 
privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere art. 91 alin. (3) lit. a) şi alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificǎrile şi completǎrile 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 alocarea sumei de 170.000 lei din bugetul local al Consiliului 
Judeţean Galaţi pentru anul 2018, în vederea continuării activităţilor proiectului „Casă 
deschisă pentru bătrânii străzii” pentru susţinerea serviciilor socio – medicale din cadrul 
Adăpostului temporar pentru bătrânii străzii. 
 

Art.2. (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată Fundaţiei de Sprijin a Vârstnicilor. 
                     (2) Direcția de Economie și Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Galați va răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 



 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr.1204 din 2.02. 2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 170.000 lei din bugetul local al 
Consiliului Județean Galați pe anul 2018, în vederea continuării proiectului „Casă 

deschisă pentru bătrânii străzii” 
 
În cadrul programului PHARE - ACCESS, Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor (denumită în 
continuare Fundația) a obţinut finanţare pentru proiectul „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”. 
 

Elaborat cu sprijinul Consiliului Judeţean Galaţi, proiectul şi-a propus 3 obiective majore: 
1. Acţiuni de stradă (street work) – identificare, consiliere, sprijin în soluţionarea problemelor; 
2. Adăpost temporar – cazare, asistenţă medicală, hrană; 
3. Birou de informare, consiliere şi mediere a relaţiilor cu familia şi societatea. 
 

Locaţia proiectului este imobilul din strada Brăilei, nr. 202, atribuit în folosinţă gratuită prin 
Hotărârea Consiliului Local Galaţi nr. 470/2011 până în anul 2021, amenajat şi dotat prin 
finanţare de la Consiliul Judeţean Galaţi, acesta având calitatea de membru fondator al 
Fundaţiei. 
 

Fundaţia este singura organizaţie neguvernamentală care a întreprins acţiuni de identificare a 
bătrânilor fără suport material, familial şi cu locuinţe degradate din judeţ, în special proveniți din 
mediul rural (în proporție de 90%), cazurile cele mai deosebite fiind preluate de Centrul de 
primire în regim de urgență „Casă deschisă pentru bătrânii străzii” (denumit în continuare 
Centrul).  
 

Având în vedere că la nivelul județului Galați numărul furnizorilor de servicii sociale acreditate 
pentru persoanele vârstnice este insuficient și capacitatea acestora nu acoperă nevoile 
existente, Centrul vine în întâmpinarea nevoilor vârstnicilor aflați în diverse situații de risc social 
(maltratare, abuz, lipsa locuinței, lipsa veniturilor, stare de sănătate precară etc.). 
 

Obiectivele avute în vedere de Centru sunt următoarele: 
- identificarea și oferirea de găzduire pe perioadă determinată pentru persoane vârstnice fără 
adăpost din județul Galați și în special din mediul rural unde situația este îngrijorătoare; 
- recuperarea psihică și fizică prin oferirea de servicii specializate beneficiarilor; 
- creșterea gradului de acces la serviciile sociale și medicale în rândul vârstnicilor fără adăpost; 
- reintegrarea socială a vârstnicilor fără adăpost în vederea diminuării și eradicării excluziunii 
sociale; 
- încurajarea, includerea și participarea la viața socială a comunității a vârstnicilor fără adăpost 
care sunt supuși riscului de a fi marginalizați; 
- conștientizarea și sensibilizarea opiniei publice vis-a-vis de problematica vârstnicilor fără 
adăpost; 
- promovarea și respectarea drepturilor persoanelor vârstnice; 
- creșterea implicării autorităților și instituțiilor publice locale din comunitățile vizate în 
promovarea de inițiative pentru rezolvarea problematicii sociale a vârstnicilor fără adăpost. 
 
Prin activităţile realizate în cadrul proiectului s-a reuşit reintegrarea beneficiarilor în familie şi 
societate, precum şi recăpătarea încrederii în propriile forţe. Vârstnicii apreciază foarte mult 
serviciile sociale și ajutoarele acordate, care le-au adus o speranță de viață, îmbunătățindu-le 
calitatea vieții din punct de vedere material și afectiv. 
 
De la darea în folosință a „Casei deschise pentru bătrânii străzii” – decembrie 2002 și până în 
prezent, au beneficiat de sprijin din partea Centrului un număr de 955 vârstnici aflați în 
dificultate, aceștia fiind din județul Galați, din mediul rural și urban. Numărul total al persoanelor 
vârstnice, aflate în diferite situații de risc social, care au beneficiat de diverse servicii acordate în 
cadrul tuturor proiectelor implementate de Fundație este de peste 5100. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Pentru funcţionarea Centrului, Fundaţia a beneficiat de sprijin financiar din partea Consiliului 
Județean Galați în anul 2017, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 54/28.03.2017. 
  
Pentru a diminua fenomenul de „persoane fără adăpost” și excluziunea socială și pentru a 
împiedica degradarea stării de sănătate a vârstnicilor, Centrul își propune să continue 
activitatea și în anul 2018 și să acorde unui număr mediu lunar de 20 de persoane vârstnice, 
femei și bărbați, din mediul rural al județului, adăpost, cazare și servicii de asistență socio – 
medicală, consiliere psihologică și soluționarea problemelor pe care aceștia le au. 
 
Bugetul necesar realizării activităților din Centrul de primire în regim de urgență „Casă deschisă 
pentru bătrânii străzii”, pentru anul 2018, este de 170.000 lei, această sumă fiind necesară 
pentru susţinerea serviciilor ce trebuie acordate bătrânilor ce tranzitează această instituție. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 
 
 
 

Președinte, 
 

Costel Fotea 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
 
Nr. 1204 din 2.02. 2018 
 

 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 170.000 lei din bugetul local al 
Consiliului Județean Galați pe anul 2018, în vederea continuării proiectului „Casă 
deschisă pentru bătrânii străzii” 
 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, președinte al Consiliului Județean Galați, prezintă un proiect de 
hotărâre, obiectivul urmărit fiind alocarea sumei de 170.000 lei din bugetul local al Consiliului 
Judeţean Galaţi pentru anul 2018, în vederea continuării activităţilor proiectului „Casă 
deschisă pentru bătrânii străzii” pentru susţinerea serviciilor socio - medicale din cadrul 
Adăpostului temporar pentru bătrânii străzii.  
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

- Adresa nr. 17/18.01.2018 a Fundaţiei de Sprijin a Vârstnicilor, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Galaţi cu nr. 1204/19.01.2018; 

- Hotărârea de Guvern nr. 1276/13.08.2004 privind recunoaşterea Fundaţiei de Sprijin a 
Vârstnicilor ca fiind de utilitate publică; 

- calitatea Consiliului Județean Galați de membru fondator al Fundaţiei de Sprijin a 
Vârstnicilor; 

- prevederile art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (3) şi art. 33 alin. (2) din Legea 273/2006 cu 
privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

În consecinţă, proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 170.000 lei din bugetul local al 
Consiliului Judeţean Galaţi pe anul 2018, în vederea continuării proiectului „Casă deschisă 
pentru bătrânii străzii” pentru susţinerea serviciilor socio - medicale din cadrul Adăpostului 
temporar pentru bătrânii străzii îndeplineşte condiţiile pentru a fi adoptat în şedinţa în plen a 
Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentă, având în vedere art. 91 alin. (3) lit. a) şi alin. (5) 
lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificǎrile şi completǎrile ulterioare. 
 
Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 52, lit. „b” din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Este de competenţa şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi de a analiza şi aproba 
prezentul proiect de hotărâre. 
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