
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2018 

 
privind:  aprobarea închiderii Locuinţei protejate nr. 1 „Cătălina” din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 25064/19.10.2018 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul 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. 47414/05.10.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
25064/08.10.2018; 
 Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al DGASPC Galaţi nr. 20/03.10.2018 
privind avizarea închiderii Locuinţei protejate nr. 1 „Cătălina” din cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

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; 
 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, 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 închiderea Locuinţei protejate nr. 1 „Cătălina” din cadrul  Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi . 

  
 Art.3. 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 
 
                                                                                                                                                            SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./18.10.2018                                                                                                                                              Stănescu Mădălina 

Contrasemnează pentru legalitate: 
         Secretarul Judeţului, 



  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                             
Nr. 25064/19.10.2018 
 
 

 
Expunere de motive 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea închiderii Locuinţei protejate nr.1 „Cătălina” 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi este o instituţie 

publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

Prin adresa nr. 47414/05.10.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 

25064/08.10.2018, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

propune închiderea Locuinţei protejate nr. 1 „Cătălina” din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

 

 Locuinţa protejată nr. 1 „Cătălina” a funcţionat într-un spaţiu pus la dispoziţie DGASPC 

Galaţi printr-o protocol de colaborare. 

 

Ulterior a funcţionat într-un spaţiu din cadrul CACCES Galaţi care nu putea fi amenajat 

să corespundă standardelor de calitate. 

 

Urmare a acestui fapt activitatea centrului a fost suspendată iar beneficiarii repartizaţi 

la alte centre. 

 

Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi 

a avizat în ședința din 03.10.2018 închiderea Locuinţei protejate nr.1 „Cătălina”, adoptând în 

acest sens Hotărârea nr. 20/2018. 

 

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. 

 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./18.10.2018                                                                                                                                              Stănescu Mădălina 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 25064/19.10.2018 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea închiderii Locuinţei protejate nr.1 “Cătalina” 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
 
 
 

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

a Consiliului Judeţean Galaţi  aprobarea închiderii Locuinţei protejate nr.1 „Cătălina” din 

cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţã Socialã şi Protecţia Copilului Galaţi. 

Prin adresa nr. 47414/05.10.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 

25064/08.10.2018, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

propune închiderea Locuinţei protejate nr. 1 „Cătălina” din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi este o instituţie 

publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Locuinţa protejată nr. 1 „Cătălina” a funcţionat într-un spaţiu pus la dispoziţie DGASPC 

Galaţi printr-o protocol de colaborare. 

Ulterior a funcţionat într-un spaţiu din cadrul CACCES Galaţi care nu putea fi amenajat 

să  corespundă standardelor de calitate. 

Urmare a acestui fapt activitatea centrului a fost suspendată iar beneficiarii repartizaţi 

la alte centre. 

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, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile  de legalitate. 

 
Direcţia Economie şi Finanţe, 

Director executiv, 
Stoica George 

 
 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională, 

Director executiv, 
Epure Camelia 

Direcţia Arhitect Şef, 
Arhitect şef, 

Dumitrescu Mărioara   
 
 

 
Direcţia Patrimoniu, 
Director executiv, 

Cristea Constantin  

 
Serviciul de management al 

resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi 

asigurarea calităţii, 
_____________ 

 

 
Serviciul Contencios şi 

probleme juridice, 
_____________ 

 

 
 
                                                                                                                                                            SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./18.10.2018                                                                                                                                              Stănescu Mădălina 

 


