
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2018 

 

privind:  aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie 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: 26004/13.11.2018 
 

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. 56510/05.11.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 26004/05.11.2018; 

Având în vedere Hotărârea nr. 22/02.11.2018 a Colegiului Director al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările  ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii  nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 365/2018 pentru aprobarea 
Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 şi a 
Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de 
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice 
pentru perioada 2018-2021; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru 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. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate 
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără 
adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane 
adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor 
acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
 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, 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 consiliere pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie 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, 

http://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/HG-867-2015.pdf
http://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/HG-867-2015.pdf
http://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/HG-867-2015.pdf


  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                          Nr. 26004/13.11.2018 
 
 

 
Expunere de motive 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie în 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. 

 

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

a avizat în ședința din 02.11.2018 înfiinţarea Centrului de consiliere pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie şi Regulamentul de organizare şi funcţionare. 

 În luna iunie 2018 a fost publicată în Monitorul oficial al României Hotărârea 

Guvernului nr. 365/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii 

de şanse şi de tratament  între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei 

domestice pentru perioada 2018-2021 şi a Planului operaţional pentru implementarea 

Strategiei naţionale privind promovarea  egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi şi prevenirea şi combaterea  violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 care 

reglementează: 

“La data de 8 mai 2015, România a aderat la Campania ”HeForShe”, iniţiată de către 

UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). 

Scopul Campaniei vizează implicarea bărbaţilor prin luarea de atitudine şi promovarea 

acţiunilor în favoarea egalităţii de gen, de combatere a violenţei împotriva femeilor, de 

capacitare a femeilor. Acest demers reprezintă o mişcare de solidaritate în favoarea egalităţii 

de gen. 

         “HeForShe” se desfăşoară în strânsă legătură, cu sprijin şi susţinere din partea 

Statelor Membre ONU, Agenţiilor ONU din aceste State Membre, donatorilor, partenerilor din 

societatea civilă în vederea elaborării de strategii şi acţiuni la nivel internaţional şi naţional, 

de colaborare, destinate atingerii obiectivelor Campaniei. În acest sens, vor fi promovate 

toate strategiile şi activităţile părţilor implicate contribuind în mod determinant la îndeplinirea 

obiectivului egalităţii de gen. 

         Obiectivul general este de a contribui la creşterea nivelului de conştientizare şi 

sensibilizare asupra responsabilităţii pe care bărbaţii o au în eliminarea tuturor formelor de 

discriminare împotriva femeilor şi a violenţei îndreptate împotriva femeilor. 

         Tânăra generaţie reprezintă o resursă valoroasă care poate contribui în mod activ la 

dezvoltarea societăţii, beneficiind în acelaşi timp de acces la informaţie. Una dintre cele mai 

eficiente modalităţi de promovare a obiectivelor Campaniei este mobilizarea studenţilor şi a 

cadrelor didactice universitare şi preuniversitare. 

         Programul pilot 10 state: „HeForShe” include 10 Preşedinţi, 10 Companii, 10 

Universităţi care au rol de modele şi au cea mai mare capacitate de a extinde cu succes 

Campania şi de a demonstra capacitatea de conducător (leadership) al schimbării. 



  

         Angajamentele asumate de către România în cadrul Campaniei vizează: 

     Lansarea unui nou sistem integrat pentru a urmări, raporta, şi pentru a preveni toate 

formele de violenţă domestică. Pentru a răspunde provocărilor din acest domeniu, România 

va implementa un sistem integrat de management la nivel naţional şi un sistem de raportare 

pentru cazurile de violenţă, angajându-se să se înregistreze cel puţin 50% din victime în 

acest sistem până în 2020. Sistemul va asigura fluxul de informaţii către toate instituţiile 

relevante: furnizează analize, rapoarte, statistici comparative, măsuri şi servicii integrate 

pentru protecţia victimelor, colectează date. Sistemul va permite, de asemenea, efectuarea 

unei serii de analize complexe, inclusiv cartografierea profilului comportamental al 

agresorului şi a zonelor endemice de risc. Pe baza acestor analize, România va crea 

adăposturi de urgenţă pentru victimele violenţei în familie, în toate regiunile ţării, în zonele cu 

cele mai înalte rate de prevalenţă, adaptate profilului local, specific.” 

     

 Înființarea Serviciului social „Centru de consiliere pentru prevenirea și combaterea 

violenței în familie'' este necesară atât pentru continuarea activităţii în domeniul violenţei 

domestice pe care a desfăşurat-o DGASPC Galaţi şi până acum cât şi pentru punerea în 

aplicare la nivelul judeţului Galaţi ( la DGASPC şi la nivelul tuturor UAT – urilor) a strategiei 

menţionate mai sus 

 

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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 26004/13.11.2018 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie în 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 înfiinţării Centrului de consiliere pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie în cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Galaţi. 

 

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

a avizat în sedinţa din 02.11.2018 înfiinţarea Centrului de consiliere pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie şi Regulamentul de organizare şi funcţionare. 

 

Alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare 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, 

__________ 

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

 


