
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2018 

 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi 
pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator : Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8841/19.10.2018 

 

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. 46642/31.08.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 8841/31.08.2018; 

Având în vedere Hotărârea nr. 8/30.08.2018 a Colegiului Director al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi ; 
 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; 
 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 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru  
persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 170/31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Centrului de zi pentru  persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer 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, 
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Anexă 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a  

Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer 
 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului 
social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer”, în vederea 
asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, 
serviciile oferite etc. şi a funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate 
aplicabile . 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât 
şi pentru angajaţii centrului şi , după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali, vizitatori. 
ART.2 Serviciul social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer”, 
cod serviciu social 8810-V-II, înfiinţat şi administrat de furnizorul de servicii sociale Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, acreditat conform Certificatului 
de acreditare seria AF nr.000685/2014 şi are sediul în Galaţi, str. Furnaliştilor, nr.24. 
ART.3 (1) Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip 
Alzheimer” îl constituie acordarea de servicii sociale de specialitate în vederea integrării 
sociale şi prevenirii instituţionalizării persoanelor adulte cu handicap de tip Alzheimer. 
(2) De asemenea, centrul asigură îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Planul individualizat 
de intervenţie prin furnizarea de servicii şi intervenţii specifice/diferenţiate pentru adultul cu 
dizabilităţi de tip Alzheimer şi familiei acestuia. 
ART.4 (1) Serviciul social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip 
Alzheimer” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si 
funcţionare a serviciilor sociale reglementat de: 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea nr. 268 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap cu modificările şi completările ulterioare ; 
- Ordinului MMFPSPV nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
- Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 
serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se 
stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor 
vârstnice din centrele rezidenţiale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea 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 ; 
(2) Standard minim de calitatea aplicabil: Anexa 3 – Standarde minime de calitate pentru 
serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor 
adulte cu dizabilităţi, conform Ordinului 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi. 
(3) Serviciul social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer” este 
înfiinţat prin Hotărȃrea Consiliului Judeţean Galaţi nr.690 din 29 septembrie 2011 şi 
funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Galaţi, 
fără personalitate juridică. 
ART.5 (1) Serviciul social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip 
Alzheimer” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care 
guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care 
stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute in legislaţia specifică, în convenţiile 
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internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România 
este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale în cadrul „Centrului de zi 
pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer” sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 
de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea 
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele 
beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 
lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin aportul personalului 
cu pregătire şi abilităţi diverse; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 
cont, după caz, de vârsta şi gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de 
exerciţiu; 
h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestarea a serviciilor, în baza 
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
m) asigurarea confidenţialităţii şi eticii profesionale; 
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanţilor legali cu privire la exercitarea 
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu 
care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială; 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de zi pentru persoane adulte cu 
handicap de tip Alzheimer” sunt persoanele cu handicap încadrate în  orice grad de 
handicap,  cu diagnostic „demenţă în boala Alzheimer” şi/sau „boala Alzheimer”  care se 
găsesc în următoarele situaţii:                                     
a) posesori ai certificatului de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap ; 
b) domiciliul stabil în municipiul Galaţi. 
(2) Documentele necesare pentru admiterea în centru sunt următoarele: 
- Cerere de admitere semnată de beneficiar sau după caz de reprezentantul legal al 
acestuia 
- Copie  după CI/BI a beneficiarului şi al reprezentantului legal, după caz; 
- Copie după certificatul de încadrare în grad de handicap, planul individual de servicii 
pentru reabilitare şi integrare socială şi programul individual de reabilitare şi integrare 
socială; 
- Acordul de prelucrare şi consultare a datelor cu caracter personal; 
- Anchetă socială efectuată de personalul centrului de zi; 
- Dosar medical cu documente medicale edificatoare referitoare la starea de sănătate;  
- Aviz epidemiologic de la medicul de familie care să ateste că persoana poate frecventa o 
colectivitate; 
- Copie după documentul din care să rezulte  calitatea de reprezentatul legal al persoanei 
care îl reprezintă / asistă; 
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(3) Centrul se asigură că, anterior încheierii contractului pentru acordare de servicii sociale, 
beneficiarul şi/sau reprezentantul său legal primesc toate informaţiile referitoare la modul de 
organizare şi funcţionare a centrului, serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, 
acest lucru fiind consemnat în Fişa iniţială a cazului. 
(4) In cazul în care persoana care solicită acordarea serviciilor nu îndeplineşte condiţiile 
necesare i se comunică în scris, după caz, acest lucru precum şi motivele care au dus la 
această decizie. 
(5) Dosarul astfel completat este analizat de echipa pluridisciplinară din cadrul centrului 
compusă din: şef centru, psiholog, asistent social/referent social. Se întocmeşte proiectul 
contractului pentru acordare de servicii sociale, care se înaintează directorului general spre 
semnare, urmând ca acesta să emită şi dispoziţia de acordare a serviciilor în cadrul Centrului 
de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer.  
(6) Evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarilor/situaţiei de dificultate în care se află se 
efectuează cu acordul şi implicarea acestuia. Beneficiarului i se aduce la cunoştinţă 
necesitatea de a se implica activ în activitatea de evaluare şi de a furniza informaţii reale 
evaluatorului/evaluatorilor. Toate rezultatele evaluărilor vor fi aduse la cunoştinţa 
beneficiarului într-o formă accesibilă. 
(7) In situaţia în care beneficiarul este lipsit de discernământ, reprezentantul legal al acestuia 
poate participa la evaluare/reevaluare sau poate solicita să fie informat în scris asupra 
rezultatelor evaluării/reevaluării.  
(8) In cazul în care reprezentantul legal nu poate sau nu doreşte să participe la procesul de 
evaluare/reevaluare, acesta îşi exprimă în scris acordul ca personalul centrului de zi să 
efectueze evaluarea /reevaluarea nevoilor beneficiarului fără implicarea sa. 
(9) Condiţii de încetare a serviciilor : 
a) la expirarea duratei de 12 luni cu posibilitatea încheierii unui nou contract de acordare de 
servicii sociale la fiecare dată scadentă, prin întocmirea unei noi cereri de admitere şi 
parcurgerea procedurii de admitere; 
b) la cerere; 
c) în caz de deces al beneficiarului; 
d) admiterea beneficiarului într-un centru rezidenţial; 
e) când beneficiarul manifestă comportamente ce pun în pericol personalul centrului şi/sau 
ceilalți beneficiari şi care prejudiciază sau deranjează grav activităţile desfăşurate în cadrul 
centrului; 
f) schimbarea domiciliului în afara municipiului Galaţi; 
g) când beneficiarul nu respecta obligaţiile prevăzute în contractul pentru acordare de  
servicii sociale; 
(10) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de zi pentru persoane 
adulte cu handicap de tip Alzheimer” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de 
rasă,sex, religie,opinie sau orice altă circumstanţă personală sau socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la 
luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile 
care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
(11) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de zi pentru persoane 
adulte cu handicap de tip Alzheimer” au următoarele obligaţii: 
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţia familială, socială, medicală şi 
economică; 
b) să participe, in raport cu vârsta, situaţia de dependenţă, etc., la procesul de furnizare a 
serviciilor sociale; 
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c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 
în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
ART.7 Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu 
handicap de tip Alzheimer” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
următoarelor activităţi: 
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. consiliere psihologică a beneficiarilor şi membrilor familiilor acestora; 
3. consiliere suportivă şi grup de suport (ex: persoane vârstnice, persoane adulte 
defavorizate); 
4. consiliere de optimizare (ex:optimizare personală); 
5. consiliere socială; 
6. activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber (șah, table, rummy, cărți de joc, domino, 
puzzle, etc.); 
7. activităţi de training mintal; 
8. activități de art-terapie (creaţii în culoare, pictură, colaje etc.); 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităților publice şi publicului larg 
despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. informare cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap prevăzute de actele 
normative in vigoare; 
2. identifică şi evaluează situaţii care impun acordarea de servicii pentru depăşirea situaţiilor 
de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii 
sociale, în scopul creşterii calităţii vieţii;  
3. asigură gratuit consiliere psihologică şi consultanţă în domeniul asistenţei sociale 
colaborând cu alte instituţii neguvernamentale, sanitare, de cult, de educaţie, etc., de stat şi 
private, în vederea promovării şi sensibilizării problematicii bolii Alzheimer; 
4. distribuire materiale informative (pliante, afişe campanii de conştientizare, etc.); 
5. afişare pe site-ul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi a 
diverselor activităţi întreprinse în cadrul şi în afara centrului (vizite la muzee, Grădina 
Botanică, Biblioteca „V. A. Urechia” etc.); 
6. elaborarea de rapoarte de activitate. 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 
care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, 
potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. activităţi de socializare (Ziua Internaţională a bolii Alzheimer, Ziua Internaţională a bolii 
Parkinson, Ziua Internaţională a Vârstnicului etc.) 
2. organizarea de expoziţii tematice cu lucrările realizate de beneficiarii centrului în 
parteneriat public şi privat ; 
3. organizarea de simpozioane şi sesiuni de lucru în vederea sensibilizării şi implicării 
societăţii civile; 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
3. aplică chestionarul de satisfacţie beneficiar; 
4. realizează monitorizări periodice. 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
1. desfășurarea de programe de pregătire profesională; 
2. participarea la evenimente şi programe comune cu alte servicii sociale din comunitate; 
3. sesiuni de informare şi instruire a membrilor familiilor beneficiarilor; 
4. participarea personalului la cursuri de instruire şi perfecţionare; 



HOTĂRÂREA Nr. _____ din __________ 2018 
pag. nr. 6 

5. activităţi administrative. 
ART.8 (1) Serviciul social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip 
Alzheimer” are o structură de personal formată din 8 posturi contractuale din care: 
a) personal de conducere: şef centru – 1 post; 
b) personal de specialitate şi auxiliar:7posturi. 
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/6. 
ART.9 (1) Personalul de conducere este reprezentat de un şef de centru. 
(2) Atribuţiile şefului de centru sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 
îndeplinesc corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 
furnizării serviciilor sociale, codul muncii, etc. 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii 
civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor 
proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii 
care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anul de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi de promovare a imaginii centrului în comunitate; 
i) analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor 
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 
acestor activităţi, sau , după caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 
justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de 
la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 
societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Funcţia de şef de centru se ocupă în condiţiile legii. 
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 
învăţământ superior în domeniul psihologiei, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 
minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 
învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, 
cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a şefului de centru se face în condiţiile 
legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate este format din  : 
a) asistent social (242203); 
b) lucrător social (331306); 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
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a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialiştii din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de 
resurse; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii ce pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 
nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 
respectării legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
ART.11 (1) In estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 
calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul local al judeţului Galaţi; 
b) bugetul de stat; 
c) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 
d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi 
din străinătate; 
e) fonduri externe rambursabile sau nerambursabile; 
f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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Expunere de motive 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
 
Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer furnizează servicii 

beneficiarilor în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de 

calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi ; 

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului a fost aprobat prin Hotârârea 

Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170/31.10.2016. 

 

DGASPC Galaţi a solicitat Primăriei Galaţi efectuarea unor verificări cu privire la 

adresele  care figurau pe documentele de preluare a  imobilelor în care funcţionează centrele 

de plasament. 

In ceea ce priveşte imobilul în care funcţionează Centrul de zi pentru persoane adulte 

cu handicap de tip Alzheimer în documentele de preluare figura  ca adresă str. Furnaliştilor, 

nr. 7. 

Ca urmare a verificărilor efectuate  Primarul mun. Galaţi a emis Dispoziţia nr. 

3066/12.07.2018 prin care imobilului respectiv i s-a atribuit  ca adresă str. Furnaliştilor nr. 

24. 

Având în vedere că în regulamentele de organizare şi funcționare ale centrelor este 

stipulate şi adresa aşa după cum reglementează modelul-cadru aprobat prin HG 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, este 

necesară modificarea corespunzătoare . 

De asemenea, s-a actualizat art. 10 din regulament, în sensul utilizării denumirii 

funcţiilor personalului de specialitate  aşa după cum le reglementează Legea nr. 153/2017, 

respectiv asistent social şi lucrător social în loc de inspector de specialitate şi referent. 

 

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 
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RAPORT DE SPECIALITATE, 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer 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 Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Centrului de zi pentru  persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul  Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean 

„aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul 

de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi 

ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 

autonome de interes judeţean”. 

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 
 

 

 


