
 
 

HOTĂRÂREA NR. ______      
 din __________________ 2019 

 
privind: modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 16/29.01.2019 
privind stabilirea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1985/16.04.2019 

 
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 nr. 3515/28.03.2019 a Agenţiei Naţionale de Integritate, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1985/25.03.2019;  

Având în vedere prevederile art. 14 din Anexa l 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 şi 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, 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.I. Se modifică poziţiile 5, 6 şi 7 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
16/29.01.2019, privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
   
 Art.II. 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./15.04.2019                                                                                                                                                       Stănescu Mădălina    

 

Contrasemnează pentru legalitate: 
         Secretarul Judeţului, 
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Anexă 

 
 

COMPONENŢA COLEGIULUI DIRECTOR AL DIRECŢIEI GENERALE  
DE ASISTENŢǍ SOCIALǍ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI  

 
 

Nr. 
crt. 

Membru titular Membru supleant 

5. Dumitrache Lucica – Director Liceul Tehnologic 
“Simion Mehedinţi” Galaţi 

Iacob Ion - Director Şcoala Gimnazială 
Specială “Constantin Păunescu” Tecuci 

6. Dominţeanu Maria – Director Şcoala Gimnazială 
Specială “Constantin Pufan” Galaţi 

Nanu Dan Basarab – Manager interimar 
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi 

7. Ionaşcu Grigore – Director Şcoala Gimnazială 
Specială “Emil Gârleanu” Galaţi 

Şerban Mădălin Ionuţ – Manager 
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 
“Răsvan Angheluţă” Galaţi 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                        Nr. 1985/16.04.2019 
 

EXPUNERE DE MOTIVE, 
la proiectul de hotărâre  privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 16/29.01.2019 privind stabilirea componenţei Colegiului director al 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. 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 16/29.01.2019 a fost stabilită 

componenţa Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
Galaţi. Ca membri în acest organism au fost desemnaţi de către Consiliului Judeţean Galaţi 
prin această hotărâre, managerii a 3 spitale din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, Directorul 
Unităţii Medico – Sociale Găneşti, precum şi Directorii a două Scoli speciale finanţate de la 
bugetul judeţului Galaţi. 

După comunicarea acestei hotărâri, conducătorii instituţiilor sanitare au informat 
Consiliul judeţean Galaţi despre o posibilă situaţie de incompatibilitate între calitatea deţinută 
şi aceea de membru al Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului  Galaţi. Ca urmare a acestor informări a fost solicitat în această privinţă un 
punct de vedere al Agenţiei Naţionale de Integritate, punct de vedere comunicat prin Adresa 
nr. 3515/28.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1985/25.03.2019. 

Potrivit punctului de vedere al Agenţiei Naţionale de Integritate, deţinerea calităţii de 
manager al unui spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi simultan cu exercitarea calităţii 
de membru al Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului  Galaţi este de natură să genereze o situaţie de incompatibilitate.  

În această situaţie, urmează a fi modificată corespunzător Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 16/29.01.2019 a fost stabilită componenţa Colegiului director al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi. 

Cadrul general al organizării şi funcţionării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţie Socială Galaţi este reglementat prin 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. 
 Art. 12 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 reglementează: 
„(1)  Conducerea Direcţiei generale se asigură de directorul executiv/general, cu sprijinul 
colegiului director, care are rol consultativ. 
(2)  Directorul executiv/general al Direcţiei generale este ajutat de directori executivi 
adjuncţi/generali adjuncţi. „ 

In conformitate cu prevederile art. 14 din Anexa nr. 1 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 : „Componenţa colegiului 
director al Direcţiei generale este stabilită prin hotărâre a consiliului judeţean/ consiliului local 
al sectorului municipiului Bucureşti şi este constituită din secretarul general al 
judeţului/secretarul sectorului municipiului Bucureşti, directorul executiv/general, directorii 
executivi adjuncţi/generali adjuncţi, personalul de conducere din cadrul Direcţiei generale, 
precum şi 3 şefi ai altor servicii publice de interes judeţean/local. Preşedintele colegiului 
director este secretarul general al judeţului, respectiv secretarul sectorului municipiului 
Bucureşti. În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, 
acestea sunt exercitate de către directorul executiv/general sau, după caz, de către directorul 
executiv adjunct/general adjunct al Direcţiei generale, numit prin dispoziţie a directorului 
executiv/general.” 

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./15.04.2019                                                                                                                                                       Stănescu Mădălina    



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                        Nr. 1985/16.04.2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
la proiectul de hotărâre  privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 16/29.01.2019 privind stabilirea componenţei Colegiului director al 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  modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
16/29.01.2019 privind stabilirea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 16/29.01.2019 a fost stabilită componenţa 
Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi. Ca 
membri în acest organism au fost desemnaţi de către Consiliului Judeţean Galaţi prin această 
hotărâre, managerii a 3 spitale din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, Directorul Unităţii 
Medico – Sociale Găneşti, precum şi Directorii a două Scoli speciale finanţate de la bugetul 
judeţului Galaţi. 

După comunicarea acestei hotărâri, conducătorii instituţiilor sanitare au informat 
Consiliul judeţean Galaţi despre o posibilă situaţie de incompatibilitate între calitatea deţinută şi 
aceea de membru al Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului  Galaţi. Ca urmare a acestor informări a fost solicitat în această privinţă un punct de 
vedere al Agenţiei Naţionale de Integritate, punct de vedere comunicat prin Adresa nr. 
3515/28.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1985/25.03.2019. 

Potrivit punctului de vedere al Agenţiei Naţionale de Integritate, deţinerea calităţii de 
manager al unui spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi simultan cu exercitarea calităţii 
de membru al Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului  Galaţi este de natură să genereze o situaţie de incompatibilitate.  

În această situaţie, urmează a fi modificată corespunzător Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 16/29.01.2019 a fost stabilită componenţa Colegiului director al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi. 

In conformitate cu prevederile art. 14 din Anexa nr. 1 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 : “Componenţa colegiului 
director al Direcţiei generale este stabilită prin hotărâre a consiliului judeţean/ consiliului local 
al sectorului municipiului Bucureşti şi este constituită din secretarul general al 
judeţului/secretarul sectorului municipiului Bucureşti, directorul executiv/general, directorii 
executivi adjuncţi/generali adjuncţi, personalul de conducere din cadrul Direcţiei generale, 
precum şi 3 şefi ai altor servicii publice de interes judeţean/local. Preşedintele colegiului 
director este secretarul general al judeţului, respectiv secretarul sectorului municipiului 
Bucureşti. În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, 
acestea sunt exercitate de către directorul executiv/general sau, după caz, de către directorul 
executiv adjunct/general adjunct al Direcţiei generale, numit prin dispoziţie a directorului 
executiv/general.” 

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. 

 
Director executiv, 
Stoica George 

 

Director executiv, 
Epure Camelia 

Arhitect şef, 
Dumitrescu Mărioara   

 
Director executiv, 

Cristea Constantin 
Serviciul de management al resurselor 

umane, sănătate şi securitate în 
muncă şi asigurarea calităţii, 

__________ 

Şef serviciu, 
Mişurnov Andrei 

                    SMRUSSMAC, Consilier superior 
1. ex./15.04.2019                                                                                                                                                       Stănescu Mădălina    


