
 

HOTĂRÂREA NR. 90 
din 20 aprilie 2021 

 

privind: aprobarea înfiinţării Centrului de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane 
adulte cu dizabilităţi de tip Alzheimer în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4283/13.04.2021 

 

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. 16513/12.04.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
4283/12.04.2021;  

Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 8/12.04.2021 privind avizarea înfiinţării Centrului de zi 
de asistenţă şi recuperare pentru persoane adulte cu dizabilităţi de tip Alzheimer în cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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 Ministrul Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019 
privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile 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 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, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
                                              

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă infiinţarea Centrului de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane 
adulte cu dizabilităţi de tip Alzheimer în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, cu o capacitate de 20 de locuri şi cu sediul în mun. Galaţi, str. 
Brăilei, nr. 138B; 

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 
SMRUSSMAC – Consilier superior   

1. ex./13.04.2021                                                                                                                                                       Stănescu Mădălina 

Contrasemnează pentru legalitate: 
 Secretarul General al Judeţului, 


