
 
 

HOTĂRÂREA NR. ______      
 din __________________ 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: 744/18.01.2019 

 

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. 1648/09.01.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 744/10.01.2019;  

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.1. Se aprobă componenţa Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   
 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 
 
 

                     SMRUSSMAC, Consilier superior 
1. ex./15.01.2019                                                                                                                                                       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 

1. Ionel Coca-secretarul judeţului -preşedinte Manon Emilia Cristoloveanu- director 
general DGASPC Galaţi 

2. Manon Emilia Cristoloveanu- director general 
DGASPC Galaţi 

Cătălin Vădană- director general adjunct 
economic şi administrativ DGASPC 
Galaţi 

3. Cătălin Vădană- director general adjunct 
economic şi administrativ DGASPC Galaţi 

Ilenuţa Filip-şef serviciu  

4. Ciprian Groza-director general adjunct pentru 
protecţie socială 

Dobrin-Ciobotaru Lilieana- Mihaiela-şef 
serviciu 

5. Dobrea Valentina – Alina – manager Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” 
Galaţi 

Dumitrache Lucica – director Liceul 
Tehnologic “Simion Mehedinţi” Galaţi 

6. Debita Mihaela – manager Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi 

Dominţeanu Maria – director Şcoala 
Gimnazială Specială “Constantin Pufan” 
Galaţi 

7. Necula Monica Liliana – manager Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galaţi 

Modiga Stela – director Unitatea medico 
– Socială Găneşti 

8. Nicolae Anamaria Sanda-şef Serviciu asistenţă 
CPC şi CEMPAH 

Cristea Gabriela-consilier 

9. Alexiu Daniela-şef Serviciu juridic şi contencios Mironov Carmen –Mihaela -şef serviciu 

10. Ioviţă Nicoleta-şef Birou Adopţii şi postadopţii Sofianos Alina-consilier 

11. Mironov Carmen-Mihaela-şef serviciu resurse 
umane, organizare şi formare profesională 

Stoica Aurora-consilier 

12. Ilenuţa Filip-şef Serviciu financiar-contabilitate şi 
analiză economică 

Ghermăneanu Elena-consilier 

13. Buzatu Angelica-şef Birou finaciar-contabilitate Poinariu Maricela-consilier 

14. Ragea Leontina-şef Serviciu achiziţii publice şi 
urmărire contracte 

Macovei Liliana-Lenuţa-consilier 

15. Acsente Marian- şef Secţia coordonare activităţi 
administrative, reparaţii curente, tehnic şi 
transport 

Ragea Mitică-inspector de specialitate 

16. Slabu Elisabeta-şef Serviciu evaluare iniţială şi 
intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, 
migraţiune, repatrieri 

Munteanu Maria-consilier 

17. Surugiu Mirela-Simona-şef şerviciu plasamente 
familiale şi delincvenţă juvenilă 

Stoiculescu Mihaela-consilier 

18. Chebac Aurelia-Chiţa –temporar şef Serviciu 
management de caz pentru copii din servicii de 
tip rezidenţial 

Oancea Georgeta-consilier 

19. Grigore Lucica-şef Serviciu asistenţă maternală Burlea Daniela-consilier 

20. Dobrin-Ciobotaru Lilieana- Mihaiela-şef Serviciu 
de evaluare complexă copii 

Vîrgolici Mihaela-consilier 

21. Savu Lizica-şef Serviciu de evaluare complexă 
a persoanelor adulte cu handicap 

Chebac Cristian-Dănuţ-consilier 

22. Donţu Aurelia-şef Birou de stabilire prestaţii 
sociale persoane cu handicap 

Dumitrache Cecilia-consilier 
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23. Filotti Mădălin-Elena- şef Serviciu de asistenţă 
persoane defavorizate şi management de caz 
persoane adulte 

Lechinţan Călin, consilier 

24. Lupu Cristina-Minodora-şef Complex de servicii 
sociale”Dumbrava minunată” 

Bolfă Mariana-lucrător social 

25. Savin Rodica-şef Adăpost de zi şi de noapte 
pentru copiii străzii 

Boghici Rudolf-asistent social 

26. Bocăneţ Doru –Neculai-şef Centru de reabilitare 
şi reintegrare socială a copiilor Casa „ David 
Austin” Munteni 

Bugan-Bogatu Alida- consilier 

27. Savastre Elena-şef Complex de servicii Tecuci Mândru Violeta-Daniela-asistent medical 

28. Borteş Didina-şef Compartiment case nr.1 Raita Liliana-asistent social 

29. Bara Felicia-şef Compartiment case nr.2 Popa Mirela Anda-asistent social 

30. Coman Cezarina-şef Centru de asistenţă pentru 
copilul cu cerinţe educative speciale 

Türk Mirela-asistent social 

31. Ghermăneanu Gabriela-şef Centru de consiliere 
pentru copilul abuzat,neglijat şi exploatat 

Bujorianu Adela-asistent social 

32. Iftode Lucia-şef Centru de primire copii în regim 
de urgenţă „ Irene şi Stuart” 

Costin Ioana-asistent social 

33. Găină Iordana -şef Centru de plasament nr. 3 Tăbuş Mariana-lucrător social 

34. Mereuţă Cristina-şef Centru maternal Cărăcăţeanu Daniela-instructor de 
educaţie 

35. Dorofte Terezina-şef Centru de consiliere şi 
asistenţă pentru persoane cu tulburări de 
spectru autist 

Dobrin-Ciobotaru Lilieana- Mihaiela-şef 
Serviciu de evaluare complexă copii 

36. Focşa Laura-şef Centru de îngrijire şi asistenţă 
persoane cu handicap „Maria” 

Tănasă Costina-asistent social 

37. Chireac Anca-şef Centru de zi pentru persoane 
adulte cu handicap tip Alzheimer 

Stroia Mihaela-psiholog 

38. Gheorghiu Mioara – şef Centrul de zi pentru 
persoane cu handicap adulte „ Pentru voi”  

Rău Tomiţa-asistent social 

39. Popescu Cristina - şef Centrul de zi pentru 
persoane adulte cu handicap  „Luceafărul” 

Cazacu Veluţa-asistent social 

40. Pîrlea Ionelia-şef Centru de zi pentru integrarea 
socio-profesională a persoanelor adulte cu 
handicap 

Ene Mihaela-asistent social 

41. Jijie Liliana-şef Centru de pregătire pentru o 
viaţă independentă  „Dragoş”Galaţi 

Oprişan Maricica-instructor de educaţie 

42. Covalea Păuna-şef Centru de consiliere pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

Botezatu Mariana-asistent social 

43. Sandu Liliana-şef Centru de recuperare şi 
reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 1 

Ferega Lucica-inspector de specialitate 

44. Avram Eleonora -Crina-şef Centru de 
recuperare şi reabilitare a persoanelor cu 
handicap nr. 2 

Pascu Mihaela-asistent social 

45. Andone Cristina-şef Centru de îngrijire şi 
asistenţă „ Elena” 

Bordea Cecilia-instructor de educaţie 

46. Pohrib-Moraru Oana-Angelica- temporar şef  
Cămin pt. persoane vârstnice „ Sf. Nicolae” Tg. 
Bujor 

Vasilache Mariana-asistent social 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                             
Nr. 744/18.01.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE, 
la proiectul de hotărâre  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. 

 

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. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 2 din anexa nr. 1 la hotârârea menţionată, 

DGASPC Galaţi îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 

    a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi planului anual de dezvoltare a 

serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean; 

    b) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor 

copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, victimelor violenţei în familie, persoanelor vârstnice etc., 

precum şi a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere 

socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi la nivelul judeţului; 

    c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie; 

    d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi 

instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de 

asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în 

domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele 

beneficiare; 

    e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru 

implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective 

la nivelul judeţului; 

    f) de reprezentare a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului 

municipiului Bucureşti, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei 

copilului; 

    g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, 

grupurilor vulnerabile. 

  

 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. „ 
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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.” 

In temeiul prevederilor legale de mai sus, este necesară stabilirea componenţei 

Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în 

sensul nominalizării persoanelor care fac parte din acest organ colectiv de conducere şi a 

supleanţilor acestora care, în situaţie de imposibilitate a titularului de a-şi exercita mandatul, 

să poată asigura suplinirea în mod legal. 

Precizăm că  legislaţia nu reglementează indemnizaţii de şedinţă sau alte drepturi  

pentru activitatea desfăşurată în cadrul Colegiului director al 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                     SMRUSSMAC, Consilier superior 
1. ex./15.01.2019                                                                                                                                                       Stănescu Mădălina    



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 744/18.01.2019 

 
RAPORT DE SPECIALITATE, 

la proiectul de hotărâre  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  stabilirea componenţei 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. 

 
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./15.01.2019                                                                                                                                                       Stănescu Mădălina    
 


