
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2019 

 

privind: aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 748/14.01.2019 

 

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 nr. 1668/10.01.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 748/10.01.2019;  

Având în vedere avizul consultativ al Comisiei judeţene de incluziune socială de pe 
lângă Instituţia Prefectului Judeţului Galaţi nr. 156/09.01.2019; 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 1086/2018 
privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti; 

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 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 Planul de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi , conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţã Socialã şi 

Protecţia Copilului Galaţi, care răspunde 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./15.01.2019                                                                                                                                                Stănescu Mădălina 

 
 
 

Anexă 

Contrasemnează pentru legalitate: 
         Secretarul Judeţului, 
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Planul de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate 

din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi 
 
    Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Judeţean Galaţi cuprinde: 
    1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I; 
    2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente 
la nivel local/judeţean - capitolul II; 
    3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în 
domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 
 

CAPITOLUL I 
 

    Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 
 
    A. Serviciile sociale existente la nivel judeţean 

   
Nr. 
crt. 

Denumire serviciu 
social 

Cod 
serviciu 
social 

Categorie de 
beneficiari 

capacitate Sursa de 
finanţare 

Licenţă de 
funcţionare 

1.  Complexul de 
servicii sociale „ 
Dumbrava 
minunată”  

8790CR-
C-I 

Copii/tineri  32 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

292/01.11.2017 
293/01.11.2017 

2.  Adăpost de zi şi de 
noapte pt. copiii 
străzii 

8790 CR-
C-III 

Copii/tineri 15 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

404/23.10.2015 

3.  Centrul de 
reabilitare şi 
rientegrare socială 
a copiilor „ Casa 
David Austin” 

8790CR-
C-I 

Copii/tineri 49 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

577/01.11.2017 

4.  Complexul de 
servicii sociale 
Tecuci-Centrul de 
plasament Tecuci 

8790CR-
C-I 

Copii/tineri 16 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

373/17.07.2017 

5.  Complexul de 
servicii sociale 
Tecuci-Casa  
„Speranţa” Tecuci 

8790CR-
C-I 

Copii/tineri 8 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

1613/29.03.2016 
 

6.  Complexul de 
servicii sociale 
Tecuci-Centrul de 
zi Tecuci 

8891 CZ-
C-III 

 

Copii/tineri cu 
dizabilităţi 

20 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

173/17.07.2017 

7.  Compartimentul 
case nr. 1-Casa „ 
Ştefan” 

8790CR-
C-I 

Copii/tineri 8 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

1845/12.05.2016 

8.  Compartimentul 
case nr. 1-Casa „ 
Tudor” 

8790CR-
C-I 

Copii/tineri 8 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

1624/12.05.2016 

9.  Compartimentul 
case nr. 1-Casa „ 
Aurora” 

8790CR-
C-I 

Copii/tineri 8 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

1647/12.05.2016 
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10.  Compartimentul 
case nr. 1-Casa „ 
Floare de colţ” 

8790CR-
C-I 

Copii/tineri 8 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

1650/17.05.2016 

11.  Compartimentul 
case nr. 2-Casa „ 
Andrei” 

8790CR-
C-I 

Copii/tineri 8 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

5075/07.05.2016 

12.  Compartimentul 
case nr. 2-Casa „ 
Ana” 

8790CR-
C-I 

Copii/tineri 8 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

8383/20.03.2017 

13.  Compartimentul 
case nr. 2-Casa 
„Monica” 

8790CR-
C-I 

Copii/tineri 8 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

1847/12.10.2016 

14.  Compartimentul 
case nr. 2-Casa „ 
Miruna” 

8790CR-
C-I 

Copii/tineri 8 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

1846/12.10.2016 

15.  Compartimentul 
case nr. 2-Casa 
„Cireşarii” 

8790CR-
C-I 

Copii/tineri 8 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

5071/05.07.2016 

16.  Centrul de 
asistenţă pt. copilul 
cu cerinţe 
educative speciale 
Gl. 

8790 CR-
C-I 

Copii/tineri 59 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

531/11.09.2017 

17.  Centrul de primire 
copii în regim de 
urgenţă „Irene şi 
Stuart” 

8790 CR 
-C-II 

Copii/tineri 23 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

543/01.11.2017 

18.  Centrul de 
plasament nr. 3 

8790CR-
C-I 

Copii/tineri cu 
handicap 

40 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

533/13.11.2017 

19.  Centrul maternal 8790CR-
C-I 

Cupluri 
mamă-copii 

9 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

1048/27.11.2015 

20.  Centrul de 
consiliere şi 
asistenţă pentru 
persoane cu 
tulburări de spectru 
autist 

8891 CZ 
–C-lll 

Copii/tineri cu 
tulburări de 
spectru autist 
şi familiile lor 

10 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

578/22.10.2018 

21.  Centrul de zi pt. 
persoane adulte cu 
handicap de tip 
Alzheimer 

8899CZ-
D-I 

Persoane 
adulte cu 
handicap 

30 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

94/10.02.2017 

22.  Centrul de zi pt. 
persoane cu 
handicap adulte „ 
Pt. voi” 

8899CZ-
D-I 

Persoane 
adulte cu 
handicap 
(grupuri de 
sprijin) 

30 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

96/ 3.02.2017 

23.  Centrul de protecţie 
a victimelor 
traficului de 

8891 CZ-
C-lll 

Persoane 
adulte victime 
ale traficului 

30 Buget de 
stat / 
Buget 

5768/23.06.2017 
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persoane adulte local 

24.  Centrul de zi pt. 
persoane adulte cu 
handicap” 
Luceafărul” 

8899CZ-
D-I 

Persoane 
adulte cu 
handicap 

30 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

249/10.02.2017 

25.  Centrul de zi pt. 
integrarea socio-
profesională a 
persoanelor adulte 
cu handicap 

8899CZ-
D-I 

Persoane 
adulte cu 
handicap 

30 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

95/10.02.2017 

26.  Centrul de pregătire 
pt. o viaţă 
independentă  
„Dragoş” Galaţi 

8790CR-
D-IV 

Tineri 
proveniţi din 
sistemul de 
protecţie a 
copilului 

5 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

488/16.01.2018 

27.  Centrul de 
recuperare şi 
reabilitare a 
persoanelor cu 
handicap nr. 1 

8790CR 
– D - II 

Persoane 
adulte cu 
handicap 

36 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

408/10.08.2015 

28.  Centrul de 
recuperare şi 
reabilitare a 
persoanelor cu 
handicap nr. 2 

8790CR 
– D - II 

Persoane 
adulte cu 
handicap 

50 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

410/25.01.2016 

29.  Centrul de îngrijire 
şi asistenţă „ Elena” 

8790 CR-
D-l 

Persoane 
adulte cu 
handicap 

15 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

134/02.09.2017 

30.  Căminul pt. 
persoane vârstnice 
„ Sf. Nicolae” Tg. 
Bujor 

8730CR-
V-I 

Persoane 
vârstnice 

18 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

3988/10.08.2017 

31.  Serviciul asistenţă 
maternală 

8790 SF-
C 

Copii/tineri 650 
AMP+copii 

Buget de 
stat / 
Buget 
local 

525/01.11.2017 

32.  Centrul de 
consiliere pt. 
prevenirea şi 
combaterea 
violenţei în familie 

8899 CZ-
VD-I 

victime ale 
violenţei în 
familie 

30 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

În curs de 
licenţiere 

33.  Centrul de zi pt. 
consiliere şi sprijin 
persoane cu 
handicap 

8899CZ-
D-I 

Persoane 
adulte cu 
handicap 

30 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

În curs de 
licenţiere 

34.  Centrul de îngrijire 
şi asistenţă  
persoane cu 
handicap „ Maria” 

8790CR-
D-I 

Persoane 
adulte cu 
handicap 

28 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

În curs de 
licenţiere 

35.  Centrul de 
consiliere şi sprijin 
pentru părinţi şi 
copii 

8899CZ-
F-I 

Copii/tineri şi 
familiile 
acestora 

 Buget de 
stat / 
Buget 
local 

În curs de 
licenţiere 

36.  Centrul de 
consiliere pt. copilul 
abuzat, neglijat şi 
exploatat 

8891 CZ-
C-II 

Copii/tineri  Buget de 
stat / 
Buget 
local 

În curs de 
licenţiere 
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 Pe lângă serviiile sociale de mai sus şi care se supun procedurii de licenţiere în 
conformitate cu prevederile Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale şi ale Hotărârii Guvernului nr. 118/2014 privind aprobarea normelor de aplicare a Legii 
nr.197/2012, în cadrul DGASPC Galaţi mai există şi următoarele servicii sociale: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire serviciu 
social 

Categorie de beneficiari Sursa de finanţare Obs. 

1.  Serviciul evaluare 
iniţială şi intervenţie 
în situaţii de abuz, 
neglijare, trafic, 
migraţie, repatrieri 

Copii/tineri Buget local  

2.  Serviciul 
plasamente 
familiale şi 
delincvenţă juvenilă 

Copii/tineri Buget local  

3.  Serviciul 
management de 
caz pt. copii din 
servicii de tip 
rezidenţial 

Copii/tineri Buget local  

4.  Serviciul de 
evaluare complexă 
copii 

Copii/tineri cu handicap Buget local  

5.  Serviciul de 
evaluare complexă 
a persoanelor 
adulte cu handicap 

Persoane adulte cu handicap Buget local  

6.  Biroul de stabilire 
prestaţii sociale 
persoane cu 
handicap 

Persoane adulte cu handicap Buget local  

7.  Serviciul de 
asistenţă persoane 
defavorizate şi 
management de 
caz persoane 
adulte(inclusiv 
compartiment 
persoane vârstnice) 

Persoane adulte cu handicap, 
alte categorii de persoane 
 aflate în risc,inclusiv persoane 
vârstnice 

Buget local  

8.  Echipa mobilă pt. 
copilul cu dizabilităţi 

Copii/tineri cu dizabilităţi Buget local  

 
    B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate 
     

        1. DGASPC Galaţi va înfiinţa un Centru de zi pentru persoane vârstnice cu o capacitate 
de 30 de locuri  în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: 

Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-
economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.4 Reducerea 
numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile - Bunicii comunităţii - Servicii sociale 

și socio-medicale pentru persoane vârstnice; DGASPC Galaţi este partener la depunerea 
proiectului „e-LDER-Care-servicii socio-medicale integrate pentru vârstnicii în risc de 
excluziune socială din judeţul Galaţi” în vederea obţinerii de finanţare  alături de Fundaţia 
de Sprijin a Vârstnicilor Galaţi în calitate de solicitant şi Centrul Multifuncţional de Servicii 
Sociale Galaţi în calitate de partener. 
Obiectivele proiectului contribuie la realizarea scopului Strategiei naţionale pentru promovarea 
îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015-2020 “reducerea îmbătrânirii fizice 
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premature şi încurajarea populaţiei vârstnice de a continua să-şi aducă contribuţia la societate 
prin activităţi civice mult timp după pensionare şi să aibă o viaţă independenta”. 
 

 2.  DGASPC Galaţi va înfiinţa o locuinţă protejată destinată victimelor violenței 

domestice care necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață 

independentă; un grup de suport pentru victimele violenței domestice; un cabinet de consiliere 

vocațională pentru victimele violenței domestice în cadrul Programului Operational Capital 

Uman 2014-2020 Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei OS 4.4. 
Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor 
servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor 

specifice, Prioritatea de investiție 9ii Integrarea socio-economică a comunităților 
marginalizate, cum ar fi romii Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si 

Barbati parteneriat cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului vor 

implementa proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în sigurantă”. 

   Obiectivul general al proiectului este: imbunătățirea  și  dezvoltarea măsurilor și serviciilor 

sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și 
dezvoltarea unei rețele naționale  inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și 
consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor 

violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violentei în 
familie 
         
     3.Referitor la asistenţii maternali profesionişti  arătăm că în cadrul Programului Operational 

Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 

Prioritatea de investiții 9.iv Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de 
înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general-Reducerea 

numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali, 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în parteneriat cu 

Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului vor implementa proiectul 
„TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”.  

   Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor și măsurilor asumate în cadrul Strategiei 

naționale pentru protecţia și promovarea drepturilor copilului OG1. Îmbunătățirea accesului 

copiilor la servicii de calitate, OG2. Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a 

copiilor aflați în situații vulnerabile și OG3. Prevenirea și combaterea oricăror forme de 

violență prin implementarea unui program de formare adresat profesioniștilor din sistemul de 

asistență socială, program menit să îmbunătățească competențele profesionale ale acestora 

cu efect benefic direct asupra calității serviciilor oferite copiilor din sistem. 

        Obiectivul general: creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de 

asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin 

îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem. În acest sens, vor fi 

formați toți cei aproximativ 11 000 de asistenți maternali activi, precum și peste 4000 de 

asistenți maternali care vor fi angajați pe perioada de implementare a proiectului. În vederea 

creșterii calității activității acestora, vor fi elaborate proceduri operaţionale, care vor fi 

aplicabile și obligatorii în activitatea desfășurată de asistenții maternali.  
            Proiectul se va derula pe o perioada de 5 ani. Astfel în această perioadă reţeaua de 

asistență maternală din judeţul Galaţi va fi dezvoltată. Vor fi identificate, recrutate și angajate 

persoanele aparținând grupului țintă(asistenţi maternali) în urma derulării campaniei de 

informare și conștientizare. Astfel anual vor fi identificate si angajate un număr de 45 de 
persoane, încât în anul 2023 să fie recrutaţi şi angajaţi un număr total de 225 de persoane. 
      De asemenea, vor fi decontate cheltuielile salariale aferente anilor 2014-2018 precum şi. 

Pentru perioada ianuarie 2014- decembrie 2017, finanțarea va fi realizată pentru cheltuiala 

salarială reală efectuată pentru activitatea realizată de persoanele din grupul țintă în perioada 
respectivă, conform Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice. Pentru perioada ianuarie – august 2018 finanțarea va fi realizată pentru 
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cheltuiala salarială reală efectuată pentru activitatea realizată de persoanele din grupul țintă în 
perioada respectivă, conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice. Pentru perioada septembrie – decembrie 2018 finanțarea va fi realizată pentru 
media cheltuielilor salariale reale plătite în perioada ianuarie –august 2018, pentru activitatea 

realizată de persoanele din grupul țintă în perioada respectivă, conform Legii nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Pentru perioada 2019-2023 

finanțarea este estimată a fi realizată conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice și HG nr. 153/2018, gradația 5, o medie a sporurilor de 

75% din salariul de bază, la care se adaugă contribuția angajatului (contribuția asiguratorie 
pentru muncă). In cadrul proiectului persoanele selectate vor beneficia de formare 
profesionala in vederea obtinerii atestatului de asistent maternal profesionist iar personalul 

specializat din cadrul institutiei cu responsabilități în domeniul asistenței sociale (cu atribuții în 

domeniul protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de 
familie) îşi vor imbunatăţi nivelul de calificare. 
 
 4.Continuarea demersurilor pentru închiderea Centrului de asistenţă pentru copilul cu 

cerinţe educative speciale  şi construirea de  case de tip familial (pentru a putea fi  găzduiți 
atât beneficiarii din fostul centru cât și cuplurile de fraţi pentru care este dispusă măsura 

internării într-un centru rezidențial) şi a unui centru  de zi pentru copii. 
 
 

CAPITOLUL Il 
        Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente 
la nivel local/judeţean  în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 
797/2017 
    1. Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet a DGASPC Galaţi: 
    a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 
    b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
consiliului judeţean/consiliului local; 
    c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri 
în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile 
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. – actualizare lunară; 
    d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi: 
    (i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale 
acordate de aceştia - actualizare lunară; 
    (ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul DGASPC Galaţi. – actualizare anuală; 
    (iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului  
- actualizare anuală; 
 
    2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în 
cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 
iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi-permanent 
cu ocazia desfăşurării activăţilor specifice; 
 

CAPITOLUL Ill 
    Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul 
serviciilor sociale 
     Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei 
personalului din structurile proprii -cursuri de perfecţionare/instruire/calificare:  
     

 Nr.de persoane Buget estimat 

Personalul DGASPC Galaţi 700 250.000 lei 
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Expunere de motive 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind 
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi 

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

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

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea 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 ș i 

completările ulterioare: „(1)  Direcţia de asistenţă socială este instituţia publică specializată în 

administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată în 

subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, ca direcţie de asistenţă socială, 

denumită în continuare Direcţia, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul 

protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor 

persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.” 

Potrivit cu prevederilor art. 2 lit.c) din anexa nr. 2 la Hotărârea 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 ș i completările 

ulterioare: „În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în 

nevoie socială, Direcţia îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: […] c) de strategie, prin 

care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de 

acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local.” 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi a întocmit “Planul de 

acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din Bugetul 

Consiliului Judeţean Galaţi” pe baza modelului-cadru aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii 

şi Justiţiei Sociale nr. 1086/2018. 

 In conformitate cu prevederile acestui Ordin, anterior aprobării de către Consiliul 

Judeţean, Planul de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

consiliului judeţean se supune analizei Comisiei judeţene de incluziune socială care 

funcţionează pe lângă Instituţia Prefectului. Avizul Comisiei Judeţene de incluziune socială  

are caracter consultativ.  

 Comisia Judeţeană pentru incluziune socială a jud. Galaţi a avizat favorabil Planul de 

acţiune pentru anul 2019 în şedinţa din 12.12.2018. 

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 
 
 
Stănescu Mădălina                                                                                                                               SMRUSSMAC – consilier superior   
1. ex./15.01.2019                                                                                                                                                Stănescu Mădălina 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind 

serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi 
 

Prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre alăturat se propune şedinţei în plen a 
Consiliului Judeţean Galaţi aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile 
sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea 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 ș i 
completările ulterioare: „(1)  Direcţia de asistenţă socială este instituţia publică specializată în 
administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată în 
subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, ca direcţie de asistenţă socială, 
denumită în continuare Direcţia, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul 
protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor 
persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.” 

Potrivit cu prevederilor art. 2 lit.c) din anexa nr. 2 la Hotărârea 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 ș i completările 
ulterioare: „În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în 
nevoie socială, Direcţia îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: […] c) de strategie, prin 
care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de 
acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local.” 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi a întocmit “Planul de 
acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din Bugetul 
Consiliului Judeţean Galaţi” pe baza modelului-cadru aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii 
şi Justiţiei Sociale nr. 1086/2018. 
 In conformitate cu prevederile acestui Ordin, anterior aprobării de către Consiliul 
Judeţean, Planul de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
consiliului judeţean se supune analizei Comisiei judeţene de incluziune socială care 
funcţionează pe lângă Instituţia Prefectului. Avizul Comisiei Judeţene de incluziune socială  
are caracter consultativ.  
 Comisia Judeţeană pentru incluziune socială a jud. Galaţi a avizat favorabil Planul de 
acţiune pentru anul 2019 în şedinţa din 12.12.2018. 

Art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
cu modificările şi completările ulterioare: „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./15.01.2019                                                                                                                                                     Stănescu Mădălina 


