
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2018 

 

privind: aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 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: 26006/13.11.2018 

 
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. 56514/05.11.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 26006/05.11.2018; 

Având în vedere Hotărârea nr. 23/02.11.2018 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. 272/2004, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, 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 şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului Secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Copilului si Adopţie nr. 289/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii 
privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de 
implementare a acestor standarde; 
 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 şi sprijin pentru părinţi şi copii 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, 



  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                              Nr. 26006/13.11.2018 
 

Expunere de motive 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere şi sprijin 

pentru părinţi şi copii 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 şi sprijin pentru părinţi şi copii  

şi  Regulamentul de organizare şi funcţionare. 

Înființare Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii reprezintă unui din paşii 

necesari punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei 

naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a 

Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului 2014-2016 

Actul normativ de mai sus reglementează: ”Continuarea reformei în domeniul protecţiei şi 

promovării drepturilor copilului este strâns legată de continuarea reformei sistemului de 

asistenţă socială, care va trebui să asigure, în fapt, transformarea acestuia într-un sistem 

proactiv. O astfel de intenţie nu poate fi realizată decât prin schimbarea accentului de pe 

asistenţa acordată pasiv individului pe construirea măsurilor de suport social în jurul protecţiei 

familiei, prin creşterea gradului de securitate socială, dar şi al responsabilităţii individuale printr-

o politică centrată pe copil şi familie. 

Deşi reforma în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului a cunoscut o 

evoluţie semnificativă, mutarea accentului de pe îmbunătăţirea condiţiilor de trai oferite copiilor 

din mediul instituţional pe întărirea intervenţiilor destinate prevenirii separării copilului de familie 

impune îmbunătăţirea calităţii vieţii prin creşterea calităţii serviciilor oferite familiei. 

     Se va avea astfel în vedere asigurarea cadrului necesar dezvoltării serviciilor sociale în 

raport cu acordarea unor beneficii financiare directe, şi dezvoltarea serviciilor sociale destinate 

sprijinirii creşterii şi îngrijirii copiilor în familie, facilitându-se în acelaşi timp promovarea unor 

mecanisme de sprijin al părinţilor în vederea asigurării unui echilibru între viaţa de familie şi cea 

profesională, prin standardizarea calităţii în domeniul îngrijirii pe timp de zi ale copiilor, 

implementarea unui sistem integrat de îngrijire şi educare a copiilor şi monitorizarea asigurării 

calităţii acestor servicii.” 

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. 26006/13.11.2018 

 
 
 

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

pentru părinţi şi copii 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 şi sprijin pentru 

părinţi şi copii din 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 şi sprijin pentru părinţi şi 

copii 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 


