
 

 

HOTǍRÂREA Nr. ___ 

din  __________________ 2018 
 

privind: alocarea sumei de 170.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi 
pe anul 2018, în vederea continuării proiectului „Centru social comunitar pentru 
mama şi copilul abuzat”  

Iniţiator: Dl. Costel Fotea, președinte al Consiliului Județean Galați  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:1237/02.02.2018 
 

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. 83/18.01.2018 transmisă de Fundaţia pentru sprijinul 
familiilor cu mulţi copii aflate în situaţie de risc social din judeţul Galaţi „FAMILIA”, 
înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 1237/19.01.2018; 

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 2076/24.11.2004 privind recunoaşterea 
Fundaţiei „FAMILIA” ca fiind de utilitate publică; 

Având în vedere calitatea Consiliului Judeţean Galaţi de membru fondator al 
Fundaţiei pentru sprijinul familiilor cu mulţi copii aflate în situaţie de risc social din judeţul 
Galaţi „FAMILIA”; 

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 pe anul 2018, în vederea continuării proiectului „Centru social comunitar 
pentru mama şi copilul abuzat”. 
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Art. 2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Fundaţiei pentru sprijinul familiilor cu 

mulţi copii aflate în situaţie de risc social din judeţul Galaţi „FAMILIA”. 
   (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.1237 din 02.02.2018 
 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
privind alocarea sumei de 170.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi 

pe anul 2018, necesare continuării proiectului „Centru social comunitar pentru 
mama şi copilul abuzat” 

 
 
 
Proiectul „Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat” finanţat în cadrul 
Programului PHARE Coeziune Economică şi Socială – Schema de Investiţii în Servicii 
Sociale a fost implementat de către Consiliul Judeţean Galaţi în parteneriat cu Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, Fundaţia pentru sprijinul 
familiilor cu mulţi copii aflate în situaţie de risc social din judeţul Galaţi „FAMILIA” şi 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi.  
 
Valoarea totală a proiectului a fost de 153.700 Euro, din care 136.700 Euro finanţare de la 
Uniunea Europeană şi 17.000 Euro contribuţia Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Proiectul şi-a propus dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială privind reabilitarea şi 
reintegrarea socială a mamelor şi copiilor abuzați din municipiul Galaţi. Serviciile de 
asistenţă socială, juridică şi psihologică, serviciile de cazare şi masă caldă, activităţile 
instructiv-educative se desfăşoară şi în prezent la sediul Fundaţiei “FAMILIA” din strada 
Brăilei, nr. 202, municipiul Galaţi. Spaţiul aferent acestui sediu a fost dat în folosinţă 
gratuită Fundaţiei pe o perioadă de 15 ani de către Consiliul Local Galaţi, conform 
prevederilor Hotărârii Consiliului Local Galaţi nr. 225 din 4 iulie 2006.  

 
În cadrul proiectului s-a creat un Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat, 
dotat cu mobilier şi echipamente moderne, s-au realizat anchete sociale iar mamele şi 
copiii, victime ale abuzului, au beneficiat de servicii de consiliere socială, psihologică şi 
juridică, servicii de masă caldă şi activităţi instructiv-educative. De la înființarea Centrului 
au beneficiat de servicii sociale un număr de 1.299 asistați, în prezent fiind singurul 
adăpost temporar de acest gen din Regiunea de Sud – Est. 
 
Pe parcursul anului 2017, în cadrul Centrului s-au desfăşurat activităţi de consiliere 
socială, psihologică, juridică şi s-a oferit adăpost temporar şi masă caldă pentru un număr 
de 91 de mame şi copii abuzaţi care au apelat la serviciile Centrului, toate aceste activităţi 
fiind finanţate de către Consiliul Judeţean Galaţi prin Hotărârea nr. 55/28.03.2017.  
 
Totodată, Consiliul Județean Galați este și membru fondator al Fundaţiei pentru sprijinul 
familiilor cu mulţi copii aflate în situaţie de risc social din judeţul Galaţi „FAMILIA”. 
 
Preocuparea permanentă pentru diminuarea fenomenului de violenţă în familie a condus 
la concluzia că este necesară continuarea planului de acţiune privind acordarea de servicii 
sociale, acest Centru fiind unicul din judeţul Galaţi şi din Regiunea de Sud – Est care 
acordă servicii de specialitate mamelor şi copiilor victime ale violenţei în familie.   
 



Pentru anul 2018, proiectul îşi propune continuarea activităţilor sociale, fiind necesare 
cheltuieli pentru funcţionarea Centrului în valoare totală de 170.000 lei, defalcate după 
cum urmează: 

1. cheltuieli cu personalul care acordă servicii specializate persoanelor asistate în 
valoare de 94.970 lei; 

2. cheltuieli administrative în valoare de 9.640 lei; 
3. cheltuieli cu masa caldă pentru beneficiari în valoare de 60.590 lei; 
4. cheltuieli cu materiale de curățenie și igienico - sanitare pentru beneficiari în valoare 

de 1.800 lei; 
5. cheltuieli cu echipament și cazarmament în valoare de 1.200 lei și 
6. cheltuieli cu consumabile în valoare de 1.800 lei.  

 
Având în vedere continuarea activităţilor Centrului este necesară alocarea sumei de 
170.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi pe anul 2018. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor interesate din aparatul propriu, 
precum şi avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget - finanţe, strategii, studii şi 
prognoză economico - socială, Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea 
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană 
şi Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, 
cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement din cadrul 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.1237 din 02.02.2018 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
 

la proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 170.000 lei din bugetul local al Consiliului 
Judeţean Galaţi pe anul 2018, în vederea continuării proiectului „Centru social comunitar pentru 

mama şi copilul abuzat”  
 

 
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 pe 

anul 2018, în vederea continuării proiectului „Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat”. 
 

Prin proiectul amintit se urmăreşte continuarea acordării de servicii de consiliere socială, juridică şi 

psihologică, servicii de cazare, masă caldă, precum şi continuarea activităţilor instructiv-educative 

pentru membrii grupurilor ţintă (mame şi copii victime ale abuzului) din municipiul Galaţi, în anul 2018.  
 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

- adresa nr. 83/18.01.2018 transmisă de către Fundaţia pentru sprijinul familiilor cu mulţi copii aflate în 

situaţie de risc social din judeţul Galaţi „FAMILIA”; 

- Hotărârea de Guvern nr. 2076/24.11.2004 privind recunoaşterea Fundaţiei „FAMILIA” ca fiind de 

utilitate publică;  

- calitatea Consiliului Judeţean Galaţi de membru fondator al Fundaţiei pentru sprijinul familiilor cu mulţi 

copii aflate în situaţie de risc social din judeţul Galaţi „FAMILIA”; 

- 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 pentru anul 2018, în vederea continuării proiectului „Centru social comunitar pentru 

mama şi copilul abuzat” îndeplineşte condiţiile pentru a fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului 

Judeţean Galaţi în forma prezentă, având în vedere art. 91 alin. (1) lit. b) şi lit. e),  alin. (3) lit. a) şi alin. 

(6) lit. a) 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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