
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
din __________________ 2019 

 

privind:  aprobarea înfiinţării Locuinţei protejate nr. 1 în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11211/10.10.2019 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere referatul de aprobare al 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. 48332/04.10.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
11211/04.10.2019;  

Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 34/02.10.2019; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 262/2018 privind aprobarea 
proiectului ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță” și a obligațiilor  ce  revin  Direcției 
Generală  de  Asistență  Socială  și  Protecția  Copilului GALAȚI, pentru implementarea 
acestuia; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, 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 Ordinului Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 28/2019 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice; 

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 art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b)  din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 
                                              

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă înfiinţarea Locuinţei protejate nr. 1 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 şi 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./ 09.10.2019                                                                                                             Stănescu Mădălina 

Contrasemnează pentru legalitate: 
 Secretarul General al Judeţului, 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                        Nr. 11211/10.10.2019 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Locuinţei protejate nr. 1 în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 262/29.11.2018 a fost aprobat Proiectul “Venus-

Împreună pentru o viaţă în siguranţă” şi a obligaţiilor ce revin Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Galaţi pentru implementarea acestuia .  

Acest proiect are ca parteneri Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei 

şi Bărbaţi(partener nr. 1) şi 43 de direcţii generale de asistenţă socială, primării, consilii 

judeţene. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi este partenerul nr. 

19 în cadrul acestui proiect. 

Activităţile pe termen scurt şi mediu din cadrul proiectului sunt: 

- A1. - Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate 

pentru transferul la o viață independentă al victimelor violenței domestice;  

- A2. - Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în vederea 

asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 

separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă; 

- A3 - Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele 

violenței domestice; 

- A4. - Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor violenței domestice prin 

furnizarea de servicii de consiliere vocațională 

  În vederea implementării activităţii nr. 1 DGASPC Galaţi a identificat un spaţiu care 

corespunde cerinţelor proiectului şi ale Ordinului nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii 

violenţei domestice . 

Perioada  maximă de acordare a serviciilor în cadrul  locuinței protejate este de 

maximum 1 an. 

În scopul atingerii indicatorilor prevăzuți în cadrul proiectului, fiecare victimă a violenței 

domestice care face parte din grupul țintă va beneficia de cel puțin 2 tipuri de servicii sociale 

dezvoltate în cadrul proiectului, în scopul abordării integrate. 

Selectarea beneficiarelor serviciului social – Locuință protejată se va realiza potrivit 

Programului național pentru protecția victimelor violenței domestice și a metodologiei privind 

organizarea și funcționarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate destinate 

victimelor violenței domestice, care vor fi aprobate prin Hotărâre a Guvernului ( se află în 

dezbatere publică). 

Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 28/2019 privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

prevenirii şi combaterii violenţei domestice: “Locuința protejată angajează personal calificat 

și/sau încheie contracte de prestări servicii cu diverși specialiști, în concordanță cu misiunea sa 

şi cu nevoile beneficiarilor, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 



pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de 

organizare și funcționare a serviciilor sociale. Raportul angajat/beneficiar este de 1/10.” 

Prin urmare, având în vedere faptul că victimele găzduite in locuinţa protejată vor 

beneficia și de serviciile complementare create prin proiectul „Venus” și că vor avea o găzduire 

în regim de viață independentă, pentru realizarea A2 va fi  necesară doar 

recrutarea/desemnarea  unui  Responsabil servicii  sociale(adică a unui asistent social). 

De asemenea, pentru realizarea activităţii nr. 3 (A3) este necesar şi un psiholog care : 

- va participa la elaborarea planurilor de intervenție particularizate pentru victimele  violenței 

domestice din cadrul locuinței protejate ; 

- va participa la selectarea victimelor violenței domestice beneficiare ale  grupului de 

suport(GS),  pentru primul ciclu de activitate al GS și planificarea activităților GS în funcție de  

procedura de lucru privind funcționarea grupurilor de suport pentru victimele violenței domestice, 

care va fi elaborată de către ANES (min. 10 beneficiari/ per grup) în serii de câte 30 de ședințe/6 

luni; 

- va participa la pregătirea accesului victimelor  la serviciile GS și operaționalizarea acestuia 

Ca urmare a considerentelor prezentate, se propune înfiinţarea Locuinţei protejate nr. 1 

în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

 

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./ 09.10.2019                                                                                                                 Stănescu Mădălina 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                       
Nr. 11211/10.10.2019 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Locuinţei protejate nr. 1 în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
 
 

Prin referatul de aprobare la proiectul de hotărâre alăturat se propune şedinţei în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi  aprobarea înfiinţării Locuinţei protejate nr. 1 în cadrul  Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

Art. 173 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind 

Codul administrativ prevede: „Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean 

îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: a) atribuţii privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor 

publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;” 

Alin. (2) lit. c) al aceluiaşi articol prevede: „(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 

(1) lit. a), consiliul judeţean: […] c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui 

consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 

organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 

specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 

societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;” 

Alin. (5) lit. b) al aceluiaşi articol prevede: „(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la 

alin. (1) lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: […] b) 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. 

 
 
 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Angheluţă Laura Delia 

Arhitect şef, 
Dumitrescu Mărioara 

 

Director executiv, 
Epure Camelia 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

Direcţia Tehnică, 
Săndulache Elena 

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./ 09.10.2019                                                                                                             Stănescu Mădălina 


