
 

HOTĂRÂREA NR. ______ 
din __________________ 2019 

 

privind: aprobarea înfiinţării Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte 
cu handicap “Maria” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 746/18.01.2019 
 

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. 1665/10.01.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 746/10.01.2019;  

Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 1/09.01.2019; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinul 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 Avizul nr. _____/_____ 2019 al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele 
cu Dizabilităţi; 
 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. 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 înfiinţarea Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu 
handicap “Maria”. 

Art.2.  Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu handicap “Maria”,  se 
înfiinţează ca unitate de asistenţă socială cu cazare, fără personalitate juridică, în cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

Art.3.  Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu handicap “Maria” are 
sediul în municipiul Galaţi, Str. Sindicatelor nr. 50 şi o capacitate de 28 de locuri. 

Art.4. 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./15.01.2019                                                                                                                                                Stănescu Mădălina 

Contrasemnează pentru legalitate: 
         Secretarul Judeţului, 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                           
Nr. 746/18.01.2019 
 

Expunere de motive 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoane adulte cu handicap “Maria” în cadrul  
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
Persoanele cu handicap reprezintă un grup extrem de vulnerabil la procesele de 

excluziune socială. In marea majoritate, aceste persoane nu au asigurate în mod curent, 
niciun fel de serviciu de îngrijire medicală sau chiar de îngrijire de tip paleativ.  

Nevoile acestora, speciale (privind îngrijirea, comunicarea, deplasarea, nevoia 
accesării unor tipuri de servicii medicale specializate şi a veniturilor, etc.), pot antrena 
răspunsuri extrem de variate din partea societăţii. Uneori, societatea poate să nu recunoască 
nevoile reale; alteori, deşi existenţa lor este recunoscută, din diferite motive, se întreprinde 
prea puţin sau nu se întreprinde aproape nimic pentru satisfacerea lor.  

Lipsa accesului la servicii specializate şi insuficiența resurselor economice pentru 
satisfacerea nevoilor completează tabloul situației precare a acestei categorii de beneficiari. 
Vârsta înaintată e marcată de schimbări în starea de sănătate şi în relaţiile sociale, având 
dificultăţi crescute în satisfacerea propriilor nevoi de îngrijire personală și medicală.  

Dispariţia prin deces şi nu numai, a persoanelor de referinţă, a partenerului de viaţă, 
sau izolarea de familie, pot facilita tranziţia de la starea de normalitate a persoanei cu 
handicap cu afecțiuni specifice, către starea de dependenţă şi nevoia accentuată de îngrijire 
specializată.  

La nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi sunt 
înregistrate un număr semnificativ de dosare ale persoanelor cu handicap grav și accentuat, 
cu afecţiunile de tipul: demențe mixte, Boala Alzheimer, Boala Parkinson, sechele accidente 
vascular-cerebrale, neoplasme cu metastaze. Coroborat cu situaţiile înaintate de autorităţile 
locale ale judeţului Galaţi către DGASPC Galaţi, se observă o creştere alarmantă a cazurilor 
de persoane cu handicap cu afecțiuni specifice, care nu mai pot trăi decent în afara sistemului 
de protecţie oferit de către o instituţie specializată.  

Având în vedere capacitatea şi structura inegală şi insuficientă a serviciilor şi facilităţilor 
sociale, lipsa serviciilor de îngrijire la domiciliu, implicarea scăzută a comunităţilor locale şi a 
sectorului ONG-urilor în asigurarea reţelelor de asistenţă pentru toate categoriile 
dezavantajate precum şi asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, 
familiei, persoanelor  vârstnice,  persoanelor  cu  handicap,  precum  şi  altor  persoane,  
grupuri  sau  comunităţi  aflate  în  nevoie socială, DGASPC Galaţi, propune înfiinţarea 
Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu Handicap “ Maria” , denumit în 
continuare CIA “Maria”. 

Centrul este amplasat în municipiul Galaţi, în imobilul din str. Sindicatelor nr. 50 (fostul 
Centru de Plasament nr. 2 Galaţi) şi functionează ca unitate de asistenţă socială de tip 
rezidenţial  ( cu cazare), în care sunt asigurate servicii corespunzătoare standardelor pentru 
28 de beneficiari, din grupul țintă menționat.  

Beneficiarii serviciilor acordate CIA “Maria” sunt persoane adulte cu handicap, cu 
afecțiuni specifice (demențe mixte, Boala Alzheimer, Boala Parkinson, sechele accidente 
vascular-cerebrale, neoplasme cu metastaze), care necesită permanent servicii de găzduire, 
îngrijire personală şi care din cauza unor motive de natură medicală, fizică, psihică sau 
socială nu au posibilitatea să îşi asigure independent nevoile medico-psiho-sociale.  

Aceste persoane cu handicap provin din familii care nu pot asigura serviciile de 
specialitate, în funcție de nevoile şi starea de sănătate a membrilor cu handicap. 

În cadrul CIA “Maria” se asigură următoarele servicii: 
- găzduire; 
- îngrijire personală; 
- asistenţă şi îngrijire medicală; 
- asistare şi consiliere socială şi psihologică; 
- acompaniere; 



 

- recuperare fizică şi mentală; 
- socializare şi petrecerea timpului liber.  

CIA “Maria” dispune de condiţii pentru: informarea și accesul potențialilor beneficiari, 
îngrijirea și asistarea beneficiarilor în baza evaluării nevoilor individuale și situației personale a 
fiecărui beneficiar, asigurarea serviciilor de asistență medicală, derularea programelor de 
recuperare/ reabilitare în scopul menținerii sau ameliorării autonomiei funcționale a 
beneficiarului, încurajarea și promovarea unui stil de viață independent și activ, asistența 
beneficiarilor aflați în stare terminală, de cazare personală corespunzătoare nevoilor proprii 
astfel încât să prevină riscul de accidente, asigurarea unei alimentații echilibrate din punct de 
vedere calitativ și cantitativ, asigurarea condițiilor igenico-sanitare suficiente, accesibile, 
funcționale, sigure și confortabile.  

La nivelul centrului se vor desfăşura activităţi specifice îngrijirii şi asistării (îngrijire 
medicală, consiliere psihologică şi socială, kinetoterapie, socializare, activităţi de terapie 
ocupaţională/ ergoterapie). Activităţile se desfăşoară în spaţii special amenajate şi dotate în 
funcţie de tipul de serviciu acordat. Spaţiul de odihnă este special amenajat, în funcţie de 
nevoile persoanelor,  pentru a recrea atmosfera de acasă, a atmosferei de siguranţă şi 
confort, respectând în acelaşi timp standardele în vigoare privind spaţiile de locuit.  

Personalul centrului este calificat corespunzător normelor profesionale. Activitatea CIA 
“Maria” se va desfăşura în ture.  

De asemenea, pentru buna desfăşurare a activităţii, la nivelul centrului se va colabora cu 
medic de familie și medici de specialitate. Şeful centrului va îndeplini şi atribuţii specifice 
privind administrarea centrului. Seful de centru asigură anual sau ori de câte ori este nevoie 
sesiuni de instruire a personalului în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor 
cu handicap.  

Finanţarea CIA “Maria” se asigură de la bugetul de stat,  bugetul local al Consiliului 
Judeţean Galaţi, alte surse,în conformitate  cu prevederile legale. 

Centrul rezidenţial este amplasat în comunitate, astfel încât permite accesul 
beneficiarilor la toate resursele şi facilităţile ei: sănătate, cultură, petrecerea timpului liber, 
relaţii sociale. 
  

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                                          

        



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 746/18.01.2019 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoane adulte cu handicap “Maria” în 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 înfiinţării Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru 
persoane adulte cu handicap „Maria” în cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi. 

La nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi sunt 
înregistrate un număr semnificativ de dosare ale persoanelor cu handicap grav și accentuat, 
cu afecţiunile de tipul: demențe mixte, Boala Alzheimer, Boala Parkinson, sechele accidente 
vascular-cerebrale, neoplasme cu metastaze. Coroborat cu situaţiile înaintate de autorităţile 
locale ale judeţului Galaţi către DGASPC Galaţi, se observă o creştere alarmantă a cazurilor 
de persoane cu handicap cu afecțiuni specifice, care nu mai pot trăi decent în afara sistemului 
de protecţie oferit de către o instituţie specializată.  

Având în vedere capacitatea şi structura inegală şi insuficientă a serviciilor şi facilităţilor 
sociale, lipsa serviciilor de îngrijire la domiciliu, implicarea scăzută a comunităţilor locale şi a 
sectorului ONG-urilor în asigurarea reţelelor de asistenţă pentru toate categoriile 
dezavantajate precum şi asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, 
familiei, persoanelor  vârstnice,  persoanelor  cu  handicap,  precum  şi  altor  persoane,  
grupuri  sau  comunităţi  aflate  în  nevoie socială, DGASPC Galaţi, propune înfiinţarea 
Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu Handicap “ Maria” , denumit în 
continuare CIA “Maria”. 

Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi a 
avizat înfiinţarea Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu handicap „Maria” 
în cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

 
Art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 

cu modificările şi completările ulterioare,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, 
___________ 

 

 

Stănescu Mădălina                                                                                                                               SMRUSSMAC – consilier superior   
1. ex./15.01.2019                                                                                                                                                Stănescu Mădălina                                           


