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HOTĂRÂREA NR. 39 

din 28 februarie 2022 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al municipiului Galaţi (U.A.T. a municipiului Galaţi) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.385/21.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 3040/20.01.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1385/21.01.2022;  
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 și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Galaţi  (U.A.T. a municipiului Galaţi), prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Galaţi, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Galaţi  (U.A.T. a municipiului Galaţi) 
 

Planul Anual de Acţiune privind serviciile sociale organizate, administrate, acordate sau monitorizate prin Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Galaţi (DAS) 
este elaborat în conformitate cu direcţiile strategice naţionale şi judeţene, conform analizei nevoilor locale şi după consultarea furnizorilor publici şi privaţi de servicii 
sociale şi grupurilor reprezentative ale categoriilor defavorizate din comunitate. 
Acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca un sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului major: asistarea persoanelor 
care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi 
competenţe pentru integrarea socială.  
Odată cu adoptarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, s-au adus o serie de modificări în ceea ce priveşte cadrul general de 
organizare, funcţionare şi finanţare a sistemului naţional de asistenţă socială în România. 
Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, 
grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii privind: 
- administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială; 
- organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale 
 
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALAŢI (DAS) are ca MISIUNE: realizarea ansamblului de măsuri, programe, servicii specializate, 
de protejare a persoanelor, grupurilor vulnerabile şi grupurilor cu oportunităţi reduse, aflate în dificultate, pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale şi de grup, 
în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţia persoanei, pentru prevenirea 
marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii. 
 
OBIECTIVELE GENERALE  ALE  DAS includ:  
- Crearea, menţinerea / îmbunătăţirea măsurilor de asistenţă socială şi dezvoltarea de proiecte noi în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale, în funcţie de nevoile 
sociale identificate şi de  legislaţia în vigoare, cu scopul prioritar de susţinere a funcționalității sociale a persoanei vulnerabile, în mediul propriu de viaţă, familial şi 
comunitar şi pentru depăşirea situaţiei de dificultate socială cu care se confruntă; 
- Identificarea grupurilor ţintă aflate în stare de risc social, a  persoanelor şi familiilor aflate în dificultate precum şi a cauzelor care au generat vulnerabilitate, 
marginalizare şi nevoie socială şi stabilirea de servicii sociale oportune pentru acestea; 
- Susţinerea dezvoltării sistemului privat de asistenţă socială şi dezvoltarea de noi servicii sociale utile comunităţii prin încheierea de convenţii / parteneriate cu alţi 
furnizori de servicii sociale; 
- Creşterea gradului de informare, conştientizare şi solidaritate socială prin sensibilizarea şi informarea opiniei publice cu privire la serviciile sociale şi categoriile 
defavorizate din comunitate; 
- Atragerea de resurse financiare externe şi folosirea acestora pentru realizarea obiectivelor Direcţiei; 
- Îmbunătățirea continuă a calităţii serviciilor sociale şi participarea la monitorizarea, evaluarea şi controlul serviciilor sociale; 

 
În întocmirea Planului anual de acţiune pentru anul 2022 (PAASS 2022) s-a ţinut cont, în primul rând de scopul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Galaţi  şi 
anume prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. Măsurile propuse se aliniază 
propunerilor Strategiei de Dezvoltare Durabile a Municipiului Galaţi  pentru perioada 2021-2027, aprobată prin HCL nr. 123/26 martie 2020. 
Planificarea este un proces sistematic prin care DAS îşi defineşte anumite priorităţi esenţiale pentru îndeplinirea misiunii ei. Planificarea defineşte obiective şi orientări, 
priorităţi, identifică măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei, clarificarea resurselor ce pot fi folosite şi identificarea acţiunilor necesare. 
 
PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE  PENTRU ANUL 2022 are în structura sa următoarele informaţii: 
 

 Numărul şi categoriile de beneficiari  
- Structura categoriilor sociale sprijinite prin serviciile sociale susţinute de la bugetul local 
- Beneficiari estimaţi pentru anul 2022 
 

 Beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale 
o Beneficii de asistenţă socială  
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o Furnizori de servicii sociale de drept public : 
 Servicii sociale ale DAS 

 Servicii sociale furnizate prin unităţi de asistenţă socială sub autoritatea Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați (unităţi de asistenţă socială cu 
personalitate juridică) 
o Furnizori de servicii sociale de drept privat - Unităţi de asistenţă socială subvenţionate conform prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare 
 
Cap. I   Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

A. Serviciile sociale existente la nivel local 
B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate 

  Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea  unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Cap. II  Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din 
Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 
 
Cap. III Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în  domeniul serviciilor sociale   
 
NUMĂRUL ŞI CATEGORIILE DE BENEFICIARI  
CATEGORII SOCIALE  
- Structura categoriilor sociale sprijinite prin serviciile sociale susţinute de la bugetul local sau ca urmare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă este 
următoarea : 
1. Beneficiarii Serviciilor din structura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi – toate categoriile de persoane aflate în dificultate: persoane cu 
venituri reduse ce nu-şi pot asigura nevoile de bază, persoane cu nevoi socio-medicale, persoane în situaţii de urgenţă, familii cu copii în situaţii de risc de abandon 
familial sau şcolar, vârstnici singuri, copii în dificultate, persoane singure fără susţinători legali, persoane cu handicap.  
2.  Beneficiarii Serviciilor sociale asigurate prin unităţi de asistenţă socială sub autoritatea Direcției de Asistență Socială a municipiului Galaţi (furnizori de 
servicii sociale de drept public): Familii şi persoane singure cu venituri reduse, familii defavorizate, copii cu dizabilităţi, persoane fără adăpost, vârstnici  singuri 
marginalizaţi social, vârstnici cu venituri reduse şi nevoi socio-medicale, vârstnici şi adulţi cu afecţiuni psihosomatice, boli cronice, netransmisibile, persoane cu 
handicap, victime ale violenţei domestice, familii sau persoane ajunse în stradă din diverse cauze; tineri cu vârsta peste 18 ani, proveniţi din rândurile copiilor străzii; 
tineri sau persoane adulte, fără adăpost, care au domiciliul legal pe raza municipiului Galaţi, indiferent de sex, etnie, religie, care solicită serviciile oferite de centru sau 
ale căror situaţii sunt semnalate de alte persoane sau instituţii.  
 
3. Categorii de beneficiari asistaţi ca urmare a subvenţiilor acordate pentru anul 2021 de la bugetul local:  
o copii din familii sărace, fără posibilităţi materiale de îngrijire a acestora;  
o copii în risc de abandon şcolar sau familial; 
o familii cu venituri reduse confruntate cu situaţii de risc; 
o mame/părinţi în situaţii de risc;  
o familii confruntate cu situaţii de violenţă domestică; 
o tinere provenite din familii dezbinate, fără posibilităţi materiale de susţinere a studiilor; 
o copii din familii sărace de romi şi persoane de etnie romă; 
o copii şi persoane  adulte cu dizabilităţi; 
o vârstnici cu venituri reduse şi nevoi socio-medicale, cu dependenţă faţă de serviciile  de îngrijire la domiciliu. 
 
CATEGORIILE  SOCIALE  BENEFICIARE  DE  SERVICIILE  ACTUALE: 
 
COPIII - beneficiază de servicii tip centre de zi sau centre rezidenţiale, servicii de recuperare, sprijin financiar acordat prin venitul minim garantat, alocaţii pentru 
susţinerea familiei, stimulent educaţional, hrană caldă prin cantină şi servicii de prevenire a abandonului şcolar. 
FAMILII  IN  DIFICULTATE  CU  VENITURI MICI - beneficiază de VMG, ajutoare de urgenţă (ajutoare de urgenţă pentru deces, medicamente sau transport 
pentru intervenţii medicale, tichete sociale), stimulent educaţional sub forma de tichet social, hrană caldă prin Cantina de ajutor social, servicii de informare şi 
consiliere, sprijin pentru dobândirea de drepturi şi servicii sociale.  
VÂRSTNICI - beneficiază de VMG, ajutoare de urgenţă (medicamente, dispozitive medicale, proteze, orteze sau alte materiale sanitare, investigații medicale (ex. 
RMN, CT), tichete sociale, în funcţie de evaluarea nevoilor socio-medicale ale acestora beneficiind, după caz, de hrană caldă, cazare temporară, supraveghere, servicii 
de recuperare prin kinetoterapie, masaj, ergoterapie, servicii de spălătorie, călcătorie, servicii specifice centrelor de zi, inclusiv socializare şi întâlniri de grup. De 
asemenea, vârstnicii pot beneficia de servicii de îngrijire acordate la domiciliu. Prin serviciile de specialitate, le sunt ocrotite interesele în relaţie cu terţii, şi le sunt 
acordate servicii de informare, consiliere şi sprijin pentru dobândirea de drepturi şi servicii sociale  
PERSOANE CU DIZABILITĂȚI - în funcție de gradul de handicap, acestea beneficiază de indemnizaţie de însoţitor, asistent personal, servicii specifice centrelor de 
zi pentru copii sau adulţi, servicii specifice centrelor de recuperare (kinetoterapie, logopedie, ergoterapie) servicii de socializare, servicii de informare şi consiliere, 
sprijin pentru dobândirea de drepturi şi servicii sociale. 
PERSOANE  FĂRĂ ADAPOST ȘI TINERI IN SITUAŢII DE RISC – pot avea acces la beneficii de asistenţă socială, servicii de cazare temporară în regim de 
urgenţă, cazare temporară în centre rezidenţiale, servicii de informare, consiliere socială, psihologică, servicii de sprijin pentru reintegrarea socială şi servicii de 
dobândire a unor abilităţi de autogospodărire, servicii de sprijin pentru dobândirea de drepturi şi servicii sociale.  
BOLNAVI CRONICI SOMATICI asistaţi în centrele medico-sociale rezidenţiale - beneficiază de îngrijire, supraveghere, asistenţă medicală, servicii de recuperare, 
socializare şi ergoterapie şi alte categorii de servicii în sistem rezidenţial, pe perioadă nedeterminată. 
PERSOANE  AFECTATE DE VIOLENŢĂ DOMESTICĂ - pot beneficia de servicii specializate prin centre cu servicii rezidenţiale tip adăpost temporar pentru 
victime ale violenţei domestice, de servicii de consiliere socială, juridică, psihologică. 
PĂRINȚI  CU COPII  DE  VÂRSTĂ  PREȘCOLARĂ pot beneficia de ajutor financiar lunar pentru plata bonelor în vederea asigurării suportului necesar pentru 
îngrijirea, creşterea, formarea, dezvoltarea și educarea copilului de vârstă preșcolară în cadrul familiei. 
 
BENEFICIARI  ESTIMATI  PENTRU  2022 
La nivelul compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi (DAS) si la nivelul furnizorilor de servicii sociale 
publici şi privaţi au fost estimaţi ca beneficiari pentru anul 2022, următoarele categorii de persoane: 
 
A. BENEFICIARI  AI  BENEFICIILOR  DE  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ:  
- 370 familii şi circa 601 beneficiari de VMG conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
- 24 familii beneficiare de ajutor pentru  plata cheltuielilor cu înmormântarea conform  Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- 12 familii  beneficiare de ajutoare  pentru  plata cheltuielilor cu înmormântarea conform HCL nr.478/31.10.2019 privind  stabilirea condițiilor de acordare a 
ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure aflate în situație de necesitate sau alte situații deosebite;  
- 115 familii beneficiare de ajutoare pentru procurare de medicamente, proteze, transport, investigaţii medicale; 
- 8 familii cu copii beneficiare de prestaţie financiară excepţională în bani sau/şi sub formă de prestaţie în natură constând în: alimente, îmbrăcăminte, manuale, 
rechizite sau echipamente şcolare, transport, procurare de proteze, medicamente şi alte accesorii medicale, lemne; 
- 8 familii beneficiare de ajutoare pentru distrugerea locuinţelor/bunurilor din cauza calamităților naturale, inundațiilor, incendiilor etc.; 
- 1.200 familii beneficiare de ajutoare de urgenţă acordate cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi Crăciun constând în tichete sociale; 
- 340 familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei conform Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- 2100  beneficiari indemnizaţie creştere copil; 
- 521  persoane cu handicap beneficiare de asistent personal; 
- 2150  solicitări  noi  pentru acordarea  alocaţiei de stat; 
- 50 persoane/lună pentru a beneficia de tichet social pentru grădiniță conform Legii 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate,cu modificările şi completările ulterioare; 
- 250 familii/persoane singure beneficiare de ajutor de urgenţă constând în lemne de foc pentru perioada sezonului rece; 
- 10.000 familii/persoane singure beneficiare de ajutor pentru încălzirea locuinţei și suplimentul de energie în perioada sezonului rece conform Legii nr.226/2021 
privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie; 
- 140 familii/persoane singure beneficiare de ajutor pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ sistemului centralizat. 
-  2.150 familii beneficiare de stimulentul financiar pentru copiii nou născuţi; 
-  20 familii beneficiare de ajutorul financiar acordat pentru plata serviciilor oferite de bonă. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/194962
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/194962
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B. BENEFICIARI AI SERVICIILOR SOCIALE CU CARACTER PRIMAR ŞI AI SERVICIILOR  SOCIALE  SPECIALIZATE: 
-  348 copii/lună, beneficiari de servicii sociale acordate în centre de zi şi rezidenţiale; 
- 56 copii cu dizabilităţi / lună, beneficiari de servicii de recuperare acordate prin centre de zi; 
- 47  copii cu autism/lună, beneficiari de servicii sociale şi de servicii de recuperare acordate în centre de zi; 
- 109 tineri/lună, cu vârsta peste 18 ani, proveniţi din instituţii de ocrotire, beneficiari de locuinţe şi asistenţă socială în regim rezidenţial;  
- 10 beneficiari/lună, cu vârsta peste 18 ani proveniţi din instituţii de protecţia copilului, mame tinere victime ale violenţei în familie, persoane de etnie romă, 
persoane aflate anterior în detenţie; 
- 99 persoane, beneficiare de servicii sociale în Centrul de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost; 
- 215 persoane vârstnice/lună, asistate în centre de zi;  
- 40 persoane de etnie romă asistate lunar în centre de consiliere pentru romi; 
- 359 persoane/ zi beneficiare de hrană caldă prin Cantina de ajutor social Galaţi; 
- 60 persoane adulte cu dizabilităţi / lună, beneficiare de servicii asigurate prin centru de zi;  
- 31 persoane/lună, victime ale violenţei domestice, asistate lunar în centre rezidenţiale; 
- Circa 20.000 persoane beneficiare de servicii de informare, consiliere şi sprijin.  
 
C . BENEFICIARI AI  SERVICIILOR DE INGRIJIRE SOCIO-MEDICALĂ  
- circa 400 persoane/lună, beneficiare de asistenţă medico-socială şi asistenţă paleativă în cadrul centrelor rezidenţiale, majoritatea persoane vârstnice; 
- circa 20 persoane adulte cu dizabilităţi / lună, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu; 
- circa 220 persoane vârstnice /luna, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu. 

 
 
BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SERVICII SOCIALE EXISTENTE 
 
BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 Beneficiile de asistenţă socială sunt acordate şi gestionate prin intermediul Serviciului Public de Asistenţă Socială (1-10), Serviciul Ajutoare Încălzire (11-
14) respectiv Serviciul Resurse Umane și Salarizare – cu cele două compartimente aflate în subordine - Compartiment Monitorizare Asistenți Personali, 
Evidență și Plată Indemnizații Lunare şi Asistenţi Personali ai Persoanelor cu Handicap Grav din cadrul DAS (15). 
 
1. VENITUL MINIM GARANTAT 
 La sfârşitul lunii decembrie a anului 2021 figurau în plată un număr de 332 dosare de acordare a venitului minim garantat totalizând un număr de 540 beneficiari. 
Sumele necesare sunt asigurate de la bugetul de stat, prin Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.  
Estimare 2022: 370 familii. 
 
2. AJUTORUL PENTRU INCĂLZIREA LOCUINŢEI  
Din fondurile de la bugetul local s-a plătit ajutorul de încălzire a locuinţei cu lemne pentru beneficiarii Legii 416/2001, în anul 2021, lunile ianuarie, februarie și martie, 
pentru un număr de 10 beneficiari.  

 
3. AJUTORUL PENTRU PLATA CHELTUIELILOR CU INMORMÂNTAREA conform  Legii  416/2001, cu modificările şi completările ulterioare 
Din fondurile de la bugetul local au fost acordate ajutoare în valoare de 10 mii lei pentru 10 familii, în vederea plătii cheltuielilor cu înmormântarea, pe parcursul anului 
2021.  
Estimare 2022: 24 familii beneficiare, buget necesar 24,00 mii lei, sursa: bugetul local    
 
4.  AJUTOARE  PLĂTITE  PÂNĂ  LA  SFÂRSITUL  LUNII  DECEMBRIE  CONFORM HCL nr. 478/31.10.2019 privind stabilirea condiţiilor de acordare a 
ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure aflate în situaţie de necesitate sau alte situaţii deosebite, cu modificările și completările ulterioare  
 
4.1 Ajutoare  pentru  plata cheltuielilor cu înmormântarea, au fost înregistrate un număr de 4 solicitări, în decursul anului 2021 pentru 4 familii.   
Estimare 2022: 12 familii beneficiare, buget necesar 12,00 mii lei, sursa bugetul local 
4.2. Ajutoare pentru  procurare  medicamente, proteze şi transport au fost înregistrate un număr de 77 solicitări, în decursul anului 2021 pentru 77 familii.  
Estimare 2022: 115 familii beneficiare, buget necesar 115,00 mii lei, sursa: bugetul local 
4.3 Ajutoare pentru familiile care au în întreținere copii(situație excepțională) a fost înregistrată o singură solicitare, în decursul anului 2021 pentru o familie. 
 Estimare 2022: 6 familii beneficiare, buget necesar 6  mii lei, sursa: bugetul local 
 
5. TICHETE SOCIALE - AJUTOARE DE URGENŢĂ ACORDATE CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR  DE  PAŞTI  ŞI  CRACIUN  
Din fondurile de la bugetul local au fost acordate TICHETE SOCIALE  pentru 1.000 familii, totalizând suma de 100.000 lei.  
Estimare 2022: 1.200  familii beneficiare, buget necesar 120,00 mii lei, sursa: bugetul local. 
 
6. ALOCATIA DE SUSŢINERE 
Alocaţia de susţinere a familiei se acordă în baza Legii 277/2010, cu modificările şi completările ulterioare ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care 
au în creştere şi îngrijire copii în vârsta de până la 18 ani. Sumele necesare sunt asigurate de la Bugetul de Stat, prin Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. 
In anul 2021 au fost acordate alocaţii de susţinere pentru 268 de familii.  
Estimare 2022: 340 familii beneficiare. 
 
7. INDEMNIZAŢII CREŞTERE COPIL 
Serviciul Public de Asistenţă Socială  a întocmit, analizat  şi  înaintat către AJPIS  pentru acordarea dreptului la indemnizaţie creştere copil un număr de 1.960 dosare.  
Estimare pentru 2022: 2.100 dosare. 
 
8.  TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINIŢĂ 
 In anul 2021 au fost acordate un număr de 228 tichete sociale.  
Estimare pentru 2022 : 50 persoane /lună 
 
 9. ALOCAŢIA DE STAT 
 Serviciul Public de Asistenţă Socială  a întocmit, analizat  şi  înaintat către AJPIS  pentru stabilirea dreptului la alocaţia de stat un număr de 2001 dosare.  
Estimare pentru anul 2022 - circa 2.150 dosare. 
 
10. AJUTOR FINANCIAR ACORDAT FAMILIILOR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE  DE  BONĂ 
Estimare pentru 2022 : 20 familii beneficiare 
 
11. AJUTOARE PENTRU ACHIZIŢIONAREA UNUI SISTEM DE INCĂLZIRE ŞI APĂ CALDĂ ALTERNATIV SISTEMULUI CENTRALIZAT 
CONFORM HCL nr. 328/30.05.2018, au fost înregistrate un număr de 145 solicitări, dispoziții admis emise 136, dispoziții respins emise 3. Estimare pentru anul 
2022 – 140 dosare 
 
12. AJUTOR  PENTRU  INCĂLZIREA  LOCUINŢEI  ACORDAT DIN  BUGETUL  DE STAT ÎN  PERIOADA  IANUARIE 2021 – MARTIE 2021 
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în 
perioada sezonului rece. Serviciul Ajutoare pentru Încălzire a primit şi înregistrat un număr de 522 cereri pentru acordarea unui ajutor pentru încălzirea locuinţei pe 
perioada sezonului rece, au fost emise 51 dispoziții pentru încălzire cu energie termică, 221 dispoziții pentru încălzire cu gaze naturale, 81 dispoziții pentru încălzire cu 
energie electrică, 69 dispoziții pentru încălzire cu lemne.  
 
13. AJUTOR  PENTRU  INCĂLZIREA  LOCUINŢEI  ȘI A SUPLIMENTULUI  DE  ENERGIE ACORDAT DIN  BUGETUL  DE STAT ÎN  PERIOADA  
OCTOMBRIE 2021 – DECEMBRIE  2021 
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei și suplimentul de energie se acordă în conformitate cu prevederile Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială 
pentru consumatorul vulnerabil de energie. Serviciul Ajutoare Incălzire a primit şi înregistrat un număr de 5.204 cereri pentru acordarea unui ajutor pentru încălzirea 
locuinţei și  un număr de 5.718 cereri pentru acordarea suplimentului de energie, au fost emise dispoziții de acordare/respingere.  
Estimare pentru anul 2022 -  circa 10.000 beneficiari 
 
14. ACORDAREA  STIMULENTULUI  FINANCIAR  PENTRU COPIII  NOU NĂSCUŢI  
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Stimulentul financiar se acordă în baza prevederilor HCL nr.137/31.03.2021 ca formă de sprijin familiilor cu domiciliul în municipiul Galaţi pentru îngrijirea, creşterea 
şi dezvoltarea armonioasă a copiilor. Sumele necesare sunt asigurate de la Bugetul Local. In anul 2021 au fost înregistrate un număr de 768 cereri, au fost emise 651 
dispoziţii de acordare, 33 dispoziţii de respingere şi 84 cereri în curs de soluţionare.  
Estimare 2022: 2.150 familii beneficiare. 
 
15. INDEMNIZAŢIA ŞI PLATA ASISTENŢILOR PERSONALI PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRAV 
Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav se acordă conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile legale, rolul Compartimentului Monitorizare Asistenţi 
Personali, Evidenţa şi Plată Indemnizaţii Lunare din cadrul DAS este de a monitoriza și evalua activităţile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în 
vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât acestea să primească îngrijire specială adaptată fiecărui caz. In anul 2021 a fost monitorizată activitatea a 521 asistenţi 
personali pentru persoanele cu handicap.  
Estimare pentru anul 2022 - 521 dosare. 
 

 Structuri specializate ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi  
Serviciile din structura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi, care organizează şi acordă beneficii de asistenţă socială sau prin intermediul cărora se 
monitorizează activitatea furnizorilor de servicii sociale de drept public sau privat sunt: 
 Serviciul Public de Asistenţă Socială 

o Compartiment Venit Minim Garantat şi Alocații de Susţinere a Familiei; 
o Compartiment Indemnizaţii, Alocaţii Copii şi Stimulente Educaţionale; 
o Compartiment Ajutoare de Urgenţă; 
o Compartiment Monitorizare şi Consiliere Socială; 
o Compartiment Pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului; 
o Compartiment Minorităţi; 
o Compartiment Centru Sprijin Social Comunităţi de Romi; 

 Serviciul  Ajutoare Încălzire 
 Serviciul Resurse Umane și Salarizare  

o Compartiment Monitorizare Asistenţi personali, Evidenţă și Plată Indemnizaţii Lunare; 
 Serviciul Financiar, Contabilitate și Administrativ 

o Compartiment Buget; 
o Compartiment Financiar şi Contabilitate; 
o Compartiment Iniţiere, Urmărire şi Evidenţă Achiziţii Activitate Proprie;  

 Serviciul Dezvoltare Servicii Sociale, Relații cu Instituțiile de Asistență Socială și ONG 
o Agenția de Servicii Sociale Comunitare „Alternativa” cu serviciile subordonate acesteia: 

 Centrul de  zi copii cu dizabilități; 
 Centrul de zi “Prietenii Școlii” 

o Centrul de zi pentru Copii cu Autism 
o Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost 

 Compartiment Registratură, Relații cu Publicul şi Informatizare 
 Compartiment Juridic 
 Compartiment Achiziţii Publice 
 Compartiment SSM şi PSI 
 Compartiment Audit Intern 

 
Serviciul Public de Asistenţă Socială  
Misiunea SPAS este de a asigura activitatea de prevenţie şi intervenţie primară pentru persoanele singure şi familiile aflate în dificultate. Asistenţa socială la nivelul 
SPAS se realizează prin acordarea de prestaţii sociale şi furnizarea de servicii sociale. Scopul serviciilor este îmbunătăţirea calităţii vieţii acelor categorii defavorizate 
socio-economic, aflate în risc de marginalizare socială, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă. 
Servicii: evaluarea nevoilor, informare si consiliere asupra beneficiilor de asistenţă socială ce pot fi acordate, asupra modalităţilor şi condiţiilor de dobândire a acestora, 
întocmirea documentaţiei pentru: venitul minim garantat, ajutorul pentru încălzirea locuinţei, ajutor pentru plata cheltuielilor cu înmormântarea (conform  Legii nr. 
416/2001), ajutorul de deces, ajutor pentru procurarea de medicamente, proteze, etc., ajutor pentru distrugerea locuinţelor/bunurilor datorită calamităților naturale, 
inundațiilor, incendiilor etc., ajutoare de urgenţă – tichete sociale, alocaţia de susţinere, stimulent educaţional, indemnizaţia creştere copil, alocaţia de stat, ajutor 
financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă. De asemenea serviciul acorda: servicii de consiliere socială şi educațională a părinţilor, protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, monitorizare şi planuri de intervenţie pentru familii cu mulţi copii şi vârstnici în dificultate, persoane aflate în situaţie de risc, depistarea precoce a 
situaţiilor de risc, prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei domestice, programe în vederea reintegrării sociale a persoanelor cu oportunităţi 
reduse, implementarea unor programe de prevenire a marginalizării sociale, a situaţiilor de risc şi a dependenţei de sistemul de protecţie socială. 
Beneficiari: circa 18.000-18.500 persoane care au accesat serviciile SPAS în 2021, familii şi persoane aflate în nevoie socială, în risc de marginalizare socială. 
 
Serviciul Resurse Umane și Salarizare – cu cele doua compartimente în subordine - Compartiment Monitorizare Asistenți Personali, Evidență și Plată 
Indemnizații Lunare şi Asistenţi Personali ai Persoanelor cu Handicap Grav 
Misiunea serviciului este respectarea drepturilor persoanelor cu handicap grav în concordanţă cu prevederile legale în vigoare. 
Servicii: informare şi consiliere socială, întocmirea documentaţiilor şi soluţionarea cererilor privind acordarea beneficiilor de asistenţă socială: indemnizaţie persoană 
cu handicap şi contract de muncă asistent personal, monitorizarea activităţii asistentului personal al persoanei cu handicap.  
Beneficiari: circa 1.355 familii şi persoane aflate în nevoie socială, în risc de marginalizare socială 
 
Serviciul Dezvoltare Servicii Sociale, Relaţii cu Instituțiile de Asistenţă Socială şi ONG 
Serviciul organizează şi realizează activităţile specifice contractării serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi; încheie, în condiţiile legii, contracte şi 
convenţii de parteneriat, contracte de finanţare, contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi cofinanţarea de servicii sociale; monitorizează 
tehnic contractele de subvenționare; 
Serviciul asigura monitorizarea, dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale, acordate prin intermediul compartimentelor specializate din cadrul DAS precum si prin 
intermediul altor furnizori publici sau privați de servicii sociale, oferă sprijin în identificarea posibililor finanţatori şi întocmirii proiectelor de finanţare, consultanţă pe 
perioada derulării proiectelor, organizează întâlniri cu reprezentanţii presei, sponsori, voluntari, oferă consultanţă juridică, încurajează colaborarea în realizarea unor 
proiecte comune locale, naţionale sau cu parteneri externi.  
Beneficiari: furnizori publici şi privaţi de servicii sociale  
 
Serviciul  Ajutoare pentru Încălzire 
Serviciul asigură primirea, verificarea, înregistrarea, procesarea solicitărilor de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei și suplimentul de energie în 
conformitate cu prevederile Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie şi a ajutoarelor pentru 
achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ sistemului centralizat conform HCL nr. 328/30.05.2018. 
Beneficiari: circa 5.204 cereri pentru acordarea unui ajutor pentru încălzirea locuinţei, circa 5.718 cereri pentru acordarea suplimentului de energie, au fost emise 
dispoziții de acordare/respingere şi 145 solicitări, pentru acordarea ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ sistemului 
centralizat de termoficare. 
 

CAPITOLUL I 
Înființarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale 

 
A. Serviciile sociale existente la nivel local 
1. Cantina de Ajutor Social   
2. Căminul pentru persoane vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt”   
3. Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Spiridon”  
4. Centrul Medico - Social Pechea, cu două servicii sociale subordonate: 

   4.1. Centrul Medico - Social Pechea 
   4.2. Centrul Rezidențial pentru Persoane Dependente   

5. Centrul de locuințe și sprijin pentru tineri, cu două servicii sociale subordonate: 
  5.1. Centrul de Locuințe și Sprijin Tineri - ZIMBRU 1 
  5.2. Centrul multifuncțional pentru tineri aflați în situații de risc - ZIMBRU 2 

6. Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați,  cu serviciile subordonate: 
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  6.1. Căminul pentru persoane vârstnice “Centrul Alzheimer” 
  6.2. Centrul Rezidențial de Îngrijire şi Asistenţă Persoane Dependente 
6.3. Centrul Multifuncțional de Servicii Socio - Medicale pentru Persoane Vârstnice   
Galați, cu cele două servicii subordonate: 
    6.3.1. Centrul de  zi pentru Persoane Vârstnice 
    6.3.2. Compartiment de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice 

7. Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați 
8. Agenția de Servicii Sociale Comunitare „Alternativa”, cu serviciile subordonate: 
  8.1. Centrul de  zi copii cu dizabilități 

 8.2. Centrul de zi “Prietenii Școlii” 
9. Centrul de zi pentru Copii cu Autism 
10. Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost 
 
Descrierea serviciilor sociale acordate în anul 2021 
 
1. Cantina de Ajutor Social   
Servicii acordate: pregătirea și distribuirea de hrană persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite. 
Activitățile derulate: identificarea beneficiarilor și selectarea acestora pe baza criteriilor; consiliere socială în scopul depășirii situațiilor dificile în care se află 
beneficiarii, în vederea reintegrării sociale; pregătirea și distribuirea hranei calde pe parcursul săptămânii și a hranei rece pe perioada week-end-ului, acordarea de 
suplimente de hrană (pachete cu alimente) cu ocazia evenimentelor tradiționale specifice, distribuirea produselor alimentare și a produselor de igienă în cadrul 
programului european POAD 2019/2021.   
Beneficiari:  
- 359 beneficiari/lună, persoane defavorizate din municipiul Galați; 
- 3157 persoane, beneficiare de pachete cu produse alimentare și produse de igiena, în cadrul programului european POAD 2019/2021 
- 11 persoane carantinate au beneficiat de hrană, inclusiv hrană caldă; 
Buget estimat 2022: bugetul local – 5.000.000 lei 
 
2. Căminul pentru persoane vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt”   
Servicii acordate: găzduire pe perioada nedeterminată (neavând caracter definitiv), hrană, cazarmament, consiliere, asistență medicală curentă, servicii socio-medicale 
pentru recuperare prin ergoterapie, servicii de socializare și recreere. 
Activități derulate: activități specifice centrelor rezidențiale – îngrijire, recuperare, reintegrare socială, activități de socializare și recreere specifice vârstei și adaptate 
nevoilor beneficiarilor. 
Beneficiari: 79 beneficiari/lună. 
Buget estimat 2022: bugetul local – 5.000.000 lei. 
 
3. Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Spiridon”  
Servicii acordate: găzduire pe perioada nedeterminată (neavând caracter definitiv), asistență medicală și îngrijire, servicii socio-medicale pentru recuperare prin 
kinetoterapie, consiliere juridică, consiliere socială, asistență paleativă. 
Activități derulate: activități specifice centrelor rezidențiale – îngrijire, recuperare, reintegrare socială, activități de socializare și recreere specifice vârstei – cluburi de 
remy, șah, terapie ocupațională, organizarea de aniversări, serbări, excursii, etc. 
Beneficiari: 98 beneficiari/lună  
Buget estimat 2022: bugetul local – 11.000.000 lei 
 
4. Centrul Medico- Social Pechea - care are în componență două servicii sociale: Centrul Medico - Social Pechea și Centrul Rezidențial pentru Persoane Dependente. 
Servicii acordate: găzduire pe durată nedeterminată, pentru îngrijire, recuperare, reabilitare și reinserție socială a persoanelor cu afecțiuni cronice netransmisibile, 
cazuri sociale, cazuri medicale (boli cronice, boli psihice ușoare). 
Activități derulate: îngrijire temporară sau permanentă pentru bolnavii cronici ce necesită îngrijire medicală permanentă, supraveghere și tratament ce nu se poate 
realiza la domiciliu, asistență medicală curentă, consiliere și informare pentru beneficiari și familiile acestora, derularea de activități cultural educative și de socializare. 
Beneficiari: 77 beneficiari/lună 
Buget estimat 2022: bugetul local – 5.000.000 lei (la care se adaugă 2.300.000 lei de la bugetul de stat și 650.000 lei fonduri proprii)  
 
5.1. Centrul de locuințe și sprijin pentru tineri ZIMBRU 1 
Servicii acordate: găzduire temporară, resocializare, reinserție socială, consiliere socială și psihologică 
Activități derulate: sprijin pentru obținerea unui loc de muncă, acces la servicii de consiliere și formare profesională pentru îmbunătățirea competențelor profesionale, 
formarea capacităţilor de asumare a responsabilităţii şi practicarea unei meserii; înscrierea la cursuri de calificare/recalificare; consolidarea deprinderilor şi a 
aptitudinilor de autogospodărire, recuperare și reintegrarea socială; activități de voluntariat, implicare civică, activități cultural-artistice, petrecerea timpului liber. 
Beneficiari: 27 beneficiari/lună, tineri defavorizați, cu vârsta peste 18 ani, proveniți din sistemul de protecție a minorilor din municipiul Galați. 
 
5.2. Centrul multifuncțional pentru tineri aflați în situații de risc - ZIMBRU 2 
Servicii acordate: sprijin pentru dobândirea de abilități de viață independentă și autogospodărire, consiliere socială și psihologică 
Activități derulate: sprijin pentru obținerea unui loc de muncă, acces la servicii de consiliere și formare profesională pentru îmbunătățirea competențelor profesionale, 
formarea capacităţilor de  asumare a responsabilităţii şi practicarea unei meserii; înscrierea la cursuri de calificare/recalificare; consolidarea deprinderilor şi a 
aptitudinilor de autogospodărire, recuperare și reintegrarea socială a tinerilor; activități de voluntariat, implicare civică, activități cultural-artistice, petrecerea timpului 
liber. 
Beneficiari: 4 beneficiari/lună, tineri defavorizați, cu vârsta peste 18 ani, proveniți din sistemul de ocrotire a minorilor și membrii familiilor acestora.  
Buget total estimat 2022 (Zimbru 1 și Zimbru 2): bugetul local – 2.000.000 lei 
 
6.1. Centrul Alzheimer  
Servicii acordate: servicii rezidențiale pe durată nedeterminată (fără a fi definitivă), îngrijire și asistență medicală, asistență paleativă, servicii socio-medicale de 
recuperare prin kinetoterapie, ergoterapie, socializare și activități de grup. 
Activități derulate: cazare, asigurarea de hrană și cazarmament, asistență medicală curentă, îngrijire temporară sau permanentă pentru bolnavii cronici, ergoterapie, 
consiliere și informare beneficiari și familie, derularea de activități cultural-educative și de socializare. 
Beneficiari: 27 beneficiari/lună, persoane vârstnice diagnosticate cu boala Alzheimer. 
 
6.2. Centrul de îngrijire și asistență medico-socială   
Servicii acordate: servicii rezidențiale pe durată nedeterminată (fără a fi definitivă), îngrijire și asistență medicală, asistență paleativă, servicii socio-medicale de 
recuperare prin kinetoterapie, ergoterapie, socializare și activități de grup. 
Activitățile derulate: asistență medicală curentă, îngrijire temporară sau permanentă pentru bolnavii cronici, ergoterapie, consiliere și informare pentru beneficiari și 
familie, derularea de activități cultural educative și de socializare. 
Beneficiari: 75 beneficiari/lună, persoane vârstnice, bolnavi cronici, somatici și psihici, persoane cu grad de handicap. 
 
6.3.1. Centrul multifuncțional de servicii socio-medicale pentru persoane vârstnice - Centrul de zi pentru persoane vârstnice 
Servicii acordate: servicii de consiliere juridică, socială și psihologică, socializare și petrecere a timpului liber, integrare și reintegrare socială 
Activități derulate: identificarea nevoilor sociale și prevenirea marginalizării sociale, reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă, ajutor pentru 
menţinerea şi readaptarea capacităţilor fizice ori intelectuale prin intermediul serviciilor de recuperare și kinetoterapie, educaţie medicală, acordarea de suport 
material, organizarea de activități de socializare și recreere specifice vârstei – cluburi de remy, șah, terapie ocupațională, dezbateri tematice, organizarea de 
aniversări, serbări, excursii, activități de binefacere, etc. 
Beneficiari : 97 beneficiari/lună 
 
6.3.2. Centrul multifuncțional de servicii socio-medicale pentru persoane vârstnice - Compartiment de îngrijire la domiciliu  pentru persoane vârstnice 
Servicii acordate: servicii primare și servicii specializate de natură socială și socio-medicală, îngrijire la domiciliu, consiliere socială și psihologică, servicii de suport 
emoțional. 
Activități derulate: sprijin pentru plata unor servicii şi obligaţii curente, îngrijirea locuinţei şi gospodăriei, ajutor pentru menaj, asistență medicală și administrarea de 
medicamente, efectuarea de cumpărături, servicii de spălătorie – călcătorie, prepararea hranei și hrănirea vârstnicului, ajutor pentru deplasarea în interior, obținerea de 
drepturi legale.  
Beneficiari: 107 beneficiari/lună 
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Bugetul total estimat 2022 (pentru cele 4 servicii sociale): bugetul local – 12.200.000 lei 
 
7. Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați   
Servicii acordate: servicii de consiliere socială, juridică și psihologică, suport educațional, găzduire pe perioadă determinată, îngrijire personală, educare, 
supraveghere, reintegrare familială și comunitară, socializare și activități culturale, consiliere și orientare vocațională, menaj, curățenie, dezvoltarea abilităților de viață 
independentă  
Activități derulate: activităţi de abilitare – reabilitare, reeducare – socializare, consiliere, formarea, dezvoltarea, îmbunătățirea sau redobândirea capacităților de viață 
independentă a tinerilor cu vârsta peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului, mamelor tinere, victime ale violenței domestice, 
persoanelor de etnie romă supuse excluziunii sociale, beneficiarilor de venit minim garantat, persoanelor aflate anterior în detenție și care nu beneficiază de suport din 
partea familiei. 
Beneficiari: 42 beneficiari/lună; 
Buget estimat 2022: bugetul local – 2.350.000 lei 
 
8.1. Centrul de  zi copii cu dizabilități   
Servicii acordate: servicii sociale cu caracter primar și servicii socio-medicale, respectiv îngrijire personală, servicii de recuperare, de integrare și reintegrare socială,  
consiliere juridică, socială și psihologică, ergoterapie, kinetoterapie, masaj, logopedie  
Activități derulate: îngrijire, educaţie, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, activități pentru refacerea ori readaptarea capacităţilor fizice ori 
intelectuale prin servicii de recuperare specifice serviciilor de kinetoterapie și masaj (în special a celor cu autism, sindrom Langdon–Down, întârzieri în dezvoltarea 
psihomotorie, diplegii, tetrapareze, parapareze, hemipareze, deficienţe fizice, etc.), corectarea deficiențelor și tulburărilor de vorbire prin logopedie, activități specifice 
ergoterapiei - meloterapie, terapie prin joc, activități recreative (serbări, aniversari, excursii, vizite,etc). 
Beneficiari: 28 beneficiari/lună 
Buget estimat 2022: bugetul local – 1.300.000 lei 
 
8.2. Centrul de zi „Prietenii Școlii”   
Servicii acordate: servicii sociale pentru prevenirea abandonului școlar sau altor situații de vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială: 
educare, socializare și petrecere a timpului liber, integrare și reintegrare socială, consiliere psihologică pentru copil și familie, terapie ocupaționala (ergoterapie), masă 
caldă 
Activități derulate: activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, terapii de recuperare, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, instruire în folosirea 
calculatorului, activități de consiliere și sprijin pentru părinți sau reprezentanții legali, asistență medicală și administrarea de tratamente, etc. 
Beneficiari: 16 beneficiari/lună 
Buget estimat 2022: bugetul local – 1.300.000 lei 
 
9. Centrul de zi pentru Copii cu Autism 
Servicii acordate: servicii socio –medicale și servicii sociale destinate copiilor cu deficiențe din spectrul autismului din municipiul Galați: servicii de asistență socială 
și terapii de recuperare (kinetoterapie, logopedie, stimulare senzorială, abordare cognitiv-comportamentală și psihologică) destinate copiilor cu autism, beneficiari ai 
centrului și servicii de asistență socială, consiliere și suport psihologic pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor 
Activități derulate: activităţi de abilitare – reabilitare, reeducare – socializare, consiliere, formarea, dezvoltarea, îmbunătățirea sau redobândirea capacităților de viață 
independentă a copiilor diagnosticați cu deficiențe din spectrul autismului, orientare școlară, activități de sprijin, consiliere, educare, etc., pentru părinți sau 
reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii cu deficiențe din spectrul autismului, prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, în 
scopul creșterii calității vieții 
Beneficiari: 37 beneficiari/lună 
Buget estimat 2022: bugetul local – 2.000.000 lei 
 
10. Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost 
Servicii acordate: hrană acordată prin Cantina de Ajutor Social, cazare pe perioadă determinată, control medical general, servicii de infirmerie, igienă corporală, 
sprijin pentru  satisfacerea nevoilor primare, consiliere socială, psihologică şi juridică în vederea dobândirii drepturilor cuvenite, reintegrării sociale, redobândirii 
capacităților de viață independentă 
Beneficiari: 39 beneficiari/lună 
Buget estimat 2022: bugetul local – 3.000.000 lei 
 
B. Unități de asistență socială destinate categoriilor de persoane defavorizate,  subvenționate de la bugetul local (în baza Legii nr. 34/1998, cu modificările și 
completările ulterioare) 
1. Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă “Sf. Vasile cel Mare” - Centrul rezidențial de fete ” Sf. Vasile cel Mare”; 
2. Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă “Sf. Vasile cel Mare” - Centrul multifuncțional de servicii sociale “Speranța”; 
3. Fundația pentru sprijinul familiilor cu mulți copii aflate în situație de risc social din județul Galați „Familia” - Centrul de zi pentru copii din familii în dificultate;  
4. Fundația pentru sprijinul familiilor cu mulți copii aflate în situație de risc social din județul Galați „Familia” - Centrul de recuperare pentru victimele violenței 
domestice; 
5. Asociația Persoanelor cu Handicap ”Sporting Club” Galați - Centru de zi; 
6. Asociația Persoanelor cu Handicap ”Sporting Club” Galați - Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități; 
7. Fundația „Cuvântul Întrupat” - Centrul Comunitar “La Vale”;  
8. Alianța  Romilor din județul Galați - Centrul de sprijin social pentru romi;  
9. Fundația de Sprijin a Vârstnicilor - Centru de zi destinat persoanelor vârstnice „Speranța”; 
10. Fundația de Sprijin a Vârstnicilor - Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice; 
11. Fundația de Sprijin a Vârstnicilor - Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice; 
12. Asociația Filantropică ”Sf. Antonie cel Mare” - Centrul multifuncțional de asistență socială pentru copii proveniți din familii defavorizate; 
13. Asociația Multifuncțională Filantropică ”Sf. Spiridon” - Centru de zi; 
14. Arhiepiscopia Dunării De  Jos, Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Centru de zi destinat persoanelor vârstnice ”Speranță pentru vârsta a III-a” și Servicii de îngrijire 
la domiciliu. 
  

Servicii sociale acordate, programul de subvenționare, 
furnizori de servicii sociale de drept privat 

Evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor, în vederea acordării subvențiilor, se realizează de către Comisia de evaluare și selecționare constituită la nivelul 
consiliului local. Modul de organizare și funcționare a comisiei, precum și grila de evaluare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției sunt stabilite prin 
hotărâre a Consiliului Local, elaborată conform legislaţiei în vigoare. 
Pentru anul 2021, liniile prioritare de subvenționare de la bugetul local a unităților de asistență socială, în temeiul Legii 34/1998, privesc următoarele categorii de 
beneficiari:  
• copii aflați în situații de risc social, separați sau cu risc de separare de părinți; 
• tineri aflați în situații de risc social; 
• persoane victime ale violenței domestice; 
• persoane cu dizabilități;  
• persoane vârstnice; 
• alte persoane aflate în dificultate, respectiv persoane și familii cu venituri mici. 
La stabilirea liniilor prioritare de subvenționare s-au avut în vedere aspecte privind utilitatea serviciilor sociale existente, relevanța și importanța serviciilor sociale 
actuale furnizate pentru diferite categorii de beneficiari, în ceea ce privește eliminarea situațiilor de risc și marginalizare socială, combaterea efectelor stării de sărăcie 
extremă sau oportunitatea serviciilor sociale identificate pentru a acoperi o anumită nevoie socio-medicală a membrilor vulnerabili ai comunității. 
Descrierea serviciilor sociale acordate  
 
1. Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă “Sf. Vasile cel Mare” - Centrul rezidențial de fete ”Sf. Vasile cel Mare” 
Servicii sociale acordate: servicii de primire şi găzduire pe perioadă nedeterminată, asigurarea hranei, servicii de asistenţă medicală primară şi îngrijire, servicii de 
suport emoţional şi, după caz, consiliere psihologică, servicii de recuperare şi reabilitare, servicii de educare, servicii de socializare şi petrecere a timpului liber 
Activități derulate: asistență socială și educațională, sprijin la efectuarea temelor, folosirea calculatorului, ore de artă, asistenţă medicală primară în vederea 
monitorizării stării de sănătate, prepararea și acordarea mesei calde, monitorizarea integrării școlare prin discuții cu cadrele didactice, acordarea de rechizite școlare, 
acordarea de îmbrăcăminte, desfășurarea unor activităţi practice și a unor activități de petrecere a timpului liber 
Grupul țintă: 25 fete/lună, aflate în situații de dificultate 
Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2022: 406.350 lei 
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2. Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă “Sf.Vasile cel Mare” - Centrul multifuncțional de servicii sociale “Speranța” 
Servicii sociale acordate: asigurarea unei mese calde sau a unor pachete cu alimente, acordarea de rechizite, sprijin la efectuarea temelor, meditaţii, asistenţă şi 
consiliere socială și psihologică, asistenţă medicală primară, socializare și petrecere a timpului liber 
Activități derulate: asistență socială și educațională, sprijin la efectuarea temelor, folosirea calculatorului, ore de artă, asistenţă medicală primară pentru monitorizarea 
stării de sănătate, asigurarea unei mese calde, zilnic sau distribuirea de pachete cu alimente, monitorizarea integrării școlare prin discuții cu cadrele didactice, acordarea 
de rechizite școlare și îmbrăcăminte, desfășurarea unor activităţi practice și a unor activități de petrecere a timpului liber  
Grupul țintă: 50 elevi/lună, cu vârsta cuprinsă între 7 – 15 ani 
Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2022: 430.000 lei 
 
3. Fundația pentru sprijinul familiilor cu mulți copii aflate în situație de risc social din județul Galați „Familia” - Centrul de zi pentru copii din familii în 
dificultate 
Servicii sociale acordate: servicii de educare, servicii de asistenţă şi îngrijire, servicii de consiliere socială, destinate atât copiilor cât şi părinţilor acestora, servicii de 
consiliere psihologică, servicii de socializare şi petrecere a timpului liber 
Activități derulate: prevenirea abandonului școlar prin activități instructiv educative pedagogice și de dezvoltare a abilităților practice, educație civică și sanitară, 
asigurarea unei mese calde pe zi, acordarea de rechizite școlare, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, asistenţă medicală, organizarea unor activități 
variate de socializare și petrecere a timpului liber 
Grupul țintă: 50 elevi/lună cu vârste cuprinse între 7 – 15 ani și familiile acestora 
Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2022: 175.450 lei 
 
4. Fundația pentru sprijinul familiilor cu mulți copii aflate în situație de risc social din județul Galați „Familia” - Centrul de recuperare pentru victimele 
violenței domestice 
Servicii sociale acordate: consiliere socială, psihologică și juridică, servicii de găzduire pe perioadă determinată, asistență medicală, masă caldă, spălătorie 
Activități derulate: asigurarea de servicii de urgență femeilor agresate, incluzând găzduire temporară, asistență medicală, hrană, consiliere, sprijin în vederea clarificării 
situației juridice, consilierea agresorilor cu privire la urmările distructive ale actelor de violenţă asupra femeii și familiei, conştientizarea părinţilor vis-à-vis de 
responsabilităţile pe care le au privind creşterea şi educarea copiilor, promovarea unui dialog public în vederea conştientizării la nivelul comunităţii a urmărilor 
negative ale violenţei domestice, precum şi a atitudinilor şi comportamentelor non-verbale distructive 
Grupul țintă: 15 persoane asistate/lună, femei cu/fără copii, victime ale violenţei domestice 
Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2022: 220.220 lei 
 
5. Asociația Persoanelor cu Handicap ”Sporting Club” Galați - Centru de zi 
Servicii sociale acordate: consiliere socială și psihologică, psihoterapie individuală și de grup, servicii de recuperare: ergoterapie, ludoterapie, logopedie, kinetoterapie, 
fizioterapie și masaj, sprijin pentru formarea/dezvoltarea abilităților de viață independentă, consiliere vocaţională, socializare și recreere 
Activități derulate: acompaniere, recreere şi petrecere a timpului liber, activităţi sportive, evaluarea potențialului restant, îndrumare pentru organizarea și formarea 
autonomiei personale, recuperare fizică activă prin kinetoterapie, masaj, fizioterapie, sprijin și măsuri active de plasare pe piața muncii, suport spiritual – servicii 
derulate în parteneriat cu instituții de cult, acțiuni de informare și conștientizare a comunității locale referitor la problematica persoanelor cu handicap și combaterea 
marginalizării sociale a acestora 
Grupul țintă: 60 persoane cu dizabilități/lună 
Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2022: 151.800 lei 
 
6. Asociația Persoanelor cu Handicap ”Sporting Club” Galați - Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități 
Servicii sociale acordate: servicii de informare, consiliere socială, juridică și psihologică, servicii de menaj, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, activități 
de petrecere a timpului liber 
Activități derulate: consiliere, efectuarea curăţeniei locuinţei, ajutor în efectuarea igienei corporale, ajutor la prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, 
acompaniere, însoţire la cabinetele medicale de specialitate şi la spital, mici reparații la domiciliu 
Grupul țintă: 20 beneficiari/lună 
Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2022: 78.000 lei 
 
7. Fundația „Cuvântul Întrupat” - Centrul Comunitar “La Vale” 
Servicii sociale acordate: educare, socializare şi petrecerea timpului liber, asistenţă şi îngrijire, reintegrarea familială şi comunitară, consiliere socială și psihologică 
pentru copil şi familie, asigurarea unei mese calde zilnic sau distribuirea de pachete cu alimente. 
Activitățile derulate: înscriere la şcoală, asistenţă pentru a preveni abandonul şcolar, consiliere privind probleme de comportament, instruire în operarea pe calculator, 
terapie pentru însuşirea unor deprinderi de viaţă sănătoasă, iniţierea în diverse meserii, activități de socializare și recreere specifice vârstei 
Grupul țintă: 40 copii asistați/lună  
Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2022: 109.800 lei 
  
8. Alianța  Romilor din județul Galați - Centrul de sprijin social pentru romi 
Servicii sociale acordate: consiliere socială și juridică, consiliere și mediere profesională, consiliere antreprenorială, consiliere medico-socială, consiliere socio-
educativă 
Activitățile derulate: identificarea beneficiarilor prin intermediul mediatorilor sanitari și a mediatorilor școlari, sprijin pentru obținerea actelor de identitate și de stare 
civilă, înscrierea pe listele medicilor de familie pentru a beneficia de pachetul minimal de servicii medicale, înregistrarea tardivă, obținerea prestațiilor sociale și a alor 
drepturi legale, înscrierea în programul școlar „A doua șansă” sau în cadrul altor forme de învățamânt, sprijin pentru atestarea competențelor profesionale în vederea 
angajării sau autorizării ca persoane fizice autorizate sau asociații familiale 
Grupul țintă: 40 de persoane/lună 
Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2022: 30.000 lei 
 
9. Fundația de Sprijin a Vârstnicilor - Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice 
Servicii sociale acordate: primire și găzduire, asigurare hrană, consiliere socială, psihologică și juridică, servicii de recuperare fizică, servicii de socializare și petrecere 
a timpului liber, terapie ocupațională. 
Activitățile derulate: informare și consiliere, recuperare fizică, activităţi sociale şi culturale, activităţi de club, activități de recreere pentru prevenirea marginalizării 
sociale. 
Grupul țintă: 10 beneficiari/lună 
Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2022: 97.200 lei 
 
10. Fundația de Sprijin a Vârstnicilor - Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 
Servicii sociale acordate: servicii de consiliere și mediere, menaj la domiciliu şi spălătorie la sediul fundaţiei, masă caldă la domiciliu, servicii de recuperare, masaj  şi 
gimnastică medicală, acordarea de ajutoare  materiale.  
Activitățile derulate: consilierea persoanelor vârstnice, efectuarea curăţeniei locuinţei, ajutor în efectuarea igienei corporale, ajutor la prepararea hranei, efectuarea de 
cumpărături, acompaniere, transport  masă caldă la domiciliu prin Cantina de Ajutor Social Galaţi, recuperare, masaj, gimnastică medicală, transport şi însoţire la 
cabinetele medicale de specialitate şi la spital, mici reparații la domiciliu, servicii de spălătorie 
Grupul țintă: 75 beneficiari/lună 
Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2022: 154.800 lei 
  
11. Asociația Filantropică ”Sf. Antonie cel Mare” - Centrul multifuncțional de asistență socială pentru copii proveniți din familii defavorizate 
Servicii sociale acordate: servicii educaționale, consiliere socială pentru copil şi familie, acordarea unei mese calde, acordarea de pachete cu alimente, asistență și îngrijire, sprijin 
material, socializare și petrecerea timpului liber 
Activitățile derulate: pregătirea temelor şcolare, servirea mesei de prânz, acordarea de bunuri materiale obținute din donații / sponsorizări (rechizite, îmbrăcăminte, 
încălţăminte etc.), organizarea de activităţi instructiv-educative, activități de socializare și recreere etc.  
Grupul țintă: 50 beneficiari/lună 
Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2022: 351.000 lei 
 
12. Asociația Multifuncțională Filantropică ”Sf. Spiridon” - Centru de zi 
Servicii sociale acordate: asigurarea unei mese calde sau a unor pachete cu alimente, acordarea de rechizite, sprijin la efectuarea temelor, meditaţii, asistenţă şi 
consiliere socială și psihologică, asistenţă medicală primară, socializare și petrecere a timpului liber 
Activitățile derulate: sprijin la efectuarea temelor, instruire în folosirea calculatorului, ore de artă, monitorizarea stării de sănătate, asigurarea unei mese calde zilnic sau 
distribuirea de pachete cu alimente, monitorizarea integrării școlare, acordarea de rechizite școlare și îmbrăcăminte, desfășurarea unor activităţi practice și a unor 
activități de petrecere a timpului liber  
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Grupul țintă: 70 elevi/lună 
Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2022: 502.500 lei 
 
13. Arhiepiscopia Dunării De Jos, Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Centru de zi destinat persoanelor vârstnice ”Speranță pentru vârsta a III-a” 
Servicii sociale acordate: consiliere socială şi psihologică, sprijin material, servicii de îngrijire socio-medicală, servicii medicale primare, acordarea unei mese calde la 
centru, menaj la domiciliu şi spălătorie la sediul centrului, servicii funerare, sprijin pentru înmormântări şi pomeniri 
Activitățile derulate: pregătirea și servirea mesei, îngrijirea persoanelor nedeplasabile, ajutor pentru realizarea igienei personale, sprijin pentru readaptarea capacităţilor 
fizice şi psihice, adaptarea locuinţei la nevoile persoanei vârstnice şi antrenarea la activităţi economice, sociale şi culturale, acordarea de sprijin material (alimente, 
materiale de curăţenie etc.) sprijin în efectuarea tratamentelor, supravegherea stării de sănătate, transport şi însoţire la cabinetele medicale de specialitate şi la spital, 
colaborarea cu medicii de familie, igienizarea locuinţelor, sprijin pentru dobândirea drepturilor legale, activităţi de club etc. 
Grupul țintă: 60 beneficiari/lună 
Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2022: 408.980 lei 
 
14. Fundația „Inimă de copil” - Centru de zi pentru copii din familii în dificultate 
Servicii sociale acordate: consiliere socială şi psihologică, orientare școlară, sprijin material, servicii de educație, acordarea unei mese calde la centru, servicii de 
socializare și petrecere a timpului liber, servicii de monitorizare a situației familiilor, a stării de sănătate a copiilor, de monitorizare a situației școlare  
Activitățile derulate: prevenirea abandonului școlar prin activități instructiv educative pedagogice și de dezvoltare a abilităților practice, educație civică și sanitară, 
asigurarea unei mese calde pe zi, acordarea de rechizite școlare, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, asistenţă medicală, organizarea unor activităţi 
variate de socializare şi petrecere a timpului liber 
Grupul țintă: 25 beneficiari/lună 
Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2022: 98.000 lei 
 

Nr. 

crt 

Furnizor servicii 

sociale 

Cod 

serviciu 

social, 

conform 

Nomencl

atoru-lui 

serv. 

sociale 

Denumirea serviciului social 
Capaci

tate 

Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente 

Buget local 

-lei- 

Buget județean 

-lei- 

Buget de stat 

-lei- 

Contribu-

ții benefi-

ciari 

-lei- 

Alte surse 

-lei- 

1 DAS 
8899 

CPDH-
I 

Cantina de Ajutor 
Social 

 
1500 80% 5.000.000 0 0 0 0 

2 DAS 
8730 

CR-V-I 

Caminul pentru 
persoane varstnice 
“Stefan cel Mare si 

Sfant” 

100 85% 5.000.000 0 0 0 0 

3 DAS 
8730 

CR-V-I 

Caminul pentru 
persoane varstnice “Sf 

Spiridon” 
152 

65% 
 

11.000.000 0 0 0 0 

4. DAS 
8710 

CRMS
-I 

Centrul Medico- 
Social Pechea 

90 86% 5.000.000 0 
2.300.00

0 
650.00

0 
0 

5 DAS 
8790 

CRT-I 

Centrul 
Multifunctional de 

Servicii Sociale  
pentru Tineri Galaţi 

60 70% 2.350.000 0 0 0 0 

6 DAS 
8790 
CR-

PFA-I 

Centrul de Urgenta 
pentru Persoanele fara 

Adapost 
44 78% 3.000.000 0 0 0 0 

7 DAS 
8790 

CRT -I 

Centrul de Locuinte si 
Sprijin Tineri 
ZIMBRU 1 

44 
61% 

 
1.500.000 0 0 0 0 

8 DAS 
8790 

CRT- I 

Centrul 
multifunctional pentru 
tineri aflati in situatii 
de risc - ZIMBRU 2 

24 21% 500.000 0 0 0 0 

9 DAS 
8790 
CR-
PD-I 

Centrul Rezidențial de 
Ingrijire si  Asistenta  
Persoane Dependente 

72 100% 
 
 

12.200.000 

 
 
0 

 
 
0 
 

 
 
0 
 

 
 

0 

10 DAS 
8730 

CR-V-I 

Căminul pentru 
persoane vârstnice 

“Centrul Alzheimer” 
50 54%      

11 DAS 

 
 
 
 
 

8810 
CZV-II 

 
8810 
ID-I 

Centrul 
Multifunctional de 

Servicii Socio-
Medicale pentru 

Persoane Varstnice cu 
cele doua servicii 

subordonate: 
- Centrul de zi pentru 

persoane varstnice 
- Compartiment de 
Ingrijire la domiciliu  

pentru Persoane 
Varstnici 

 
 
 
 
 

155 
 

66 

 
 
 
 
 

63% 
 

100% 

     

12 DAS 

8891 
CZ-C-

III 
 

8891 
CZ-C-

II 

Agentia pentru servicii 
Sociale Comunitare 

“Alternativa” cu cele 
doua servicii 
subordonate: 

- Centrul de  zi copii 
cu dizabilitati 
- Centru de zi 

“Prietenii Scolii” 

 
 

40 
 

30 

 
 

70% 
 

54% 

2.600.000 0 0 0 0 

13 DAS 
8891 

CZ-C-
III 

Centrul de zi pentru 
Copii cu Autism 

 
40 93% 2.000.000 0 0 0 0 

14 
Fundatia 
“Familia” 

 

8891 
CZ-C 

II 

Centrul de zi pentru 
copii din familii in 

dificultate 
50 100% 175.450 0 

Subventi
e Legea 

nr.34/199
8 

0 0 

15 
Fundatia 
“Familia” 

8790 
CR –

Centrul comunitar 
pentru victime ale 

15 100% 220.220 0 
Subventi
e Legea 

0 
26.185 

(donatii, 
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 VD-I violentei in familie 
 

nr.34/199
8 

sponsorizari) 

16 
Fundatia“Cuvan

tul Intrupat” 
 

8891C
Z –C-II 

Centrul Comunitar 
“LA VALE” pentru 
copii defavorizati 

35 100% 109.800 0 

Subventi
e Legea 

nr.34/199
8 

0 
166.786 
(donatii, 

sponsorizari) 

17 

Asociatia 
Filantropica 

Crestin 
Ortodoxa “Sf. 

Vasile cel 
Mare” 

8790C
R-C-I 

Centrul Rezidential de 
fete Sf “Vasile cel 

Mare” 
25 93% 406.350 0 

Subventi
e Legea 

nr.34/199
8 

0 
1.200 

(donatii, 
sponsorizari) 

18 

Asociatia 
Filantropica 

Crestin 
Ortodoxa “Sf. 

Vasile cel 
Mare” 

8891C
Z-C-II 

Centrul 
Multifunctional de 

Servicii Sociale 
“Speranta” 

50 100% 430.000 0 

Subventi
e Legea 

nr.34/199
8 

0 

500 
(donatii, 

sponsorizari) 
 

19 

Asociatia 
Persoanelor cu 

Handicap 
Sporting  Club 

Galaţi 

8899 
CZ-D-I 

Centrul de zi 60 100% 151.800 0 

Subventi
e Legea 

nr.34/199
8 

0 

49.200 
(donatii, 

sponsorizari) 
 

20 

Asociatia 
Persoanelor cu 

Handicap 
Sporting  Club 

Galaţi 

8810 
ID-III 

Servicii de îngrijire la 
domiciliu pentru 

persoane adulte cu 
dizabilități 

20 100% 78.000 0 

Subventi
e Legea 

nr.34/199
8 

0 

28.450 
(donatii, 

sponsorizari) 
 

21 
Fundatia de 

Sprijin a 
Varstnicilor 

8810-
ID-I 

Servicii de ingrijire la 
domiciliu pentru 

persoanele varstnice 
75 100% 154.800 0 

Subventi
e Legea 

nr.34/199
8 

0 
29.400,00 
(donatii) 

 

22 
Fundatia de 

Sprijin a 
Varstnicilor 

8790 
CR –
VD-I 

Centrul de primire in 
regim de urgenta 
pentru victimele 

violentei domestice 

10 100% 97.200 0 

Subventi
e Legea 

nr.34/199
8 

0 - 

23 

Asociatia 
Filantropica Sf 

Antonie cel 
Mare 

8891 
CZ-C-

II 

Centrul de zi pentru 
copii “Sf Antonie cel 

Mare 
50 100% 351.000 0 

Subventi
e Legea 

nr.34/199
8 

0 
113.010 

(alte surse) 

24 

Arhiepiscopia 
Dunarii De  Jos, 

Parohia 
Pogorarea 

Sfantului Duh 

8810-
ID-I 

Centrul 
Multifunctional de 

servicii sociale 
“Sperante pentru 

varsta a III a” 

60 100% 408.980 0 

Subventi
e Legea 

nr.34/199
8 

0 
43.200 

(alte surse) 

25 

Alianta  
Romilor din 

Judetul Galaţi 
 

8899 
CZ-

PN-III 

Centrul de Sprijin 
Social pentru Romi 

40 100% 30.000 0 

Subventi
e Legea 

nr.34/199
8 

0 
1.500,00  lei 
(alte surse) 

26 

Arhiepiscopia 
Dunarii De Jos, 

Parohia “Sf. 
Spiridon 

8899 
CZ-C-

II 

Centrul de zi pentru 
copii 

70 100% 502.500 0 

Subventi
e Legea 

nr.34/199
8 

0 
114.275 

(alte surse) 

27 
Fundația ”Inimă 

de copil” 

8891 
CZ-C-

II 

Centru de zi pentru 
copii din familii în 

dificultate 
25 100% 98.000 0 

Subventi
e Legea 

nr.34/199
8 

0 
40.000 

(donatii, 
sponsorizari) 

 
B. Servicii sociale ce urmează a fi înființate 
1. Centrul de Zi și Recreere pentru Persoane Vârstnice „Tinerețe fără Bătrânețe” 
Sursa de finanțare: Programul  Operațional  Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiţii 4.3  Oferirea de  
sprijin  pentru  regenerare fizică, economică  şi  socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale; 
 
2. Centru Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost din comunitatea marginalizată 
Sursa de finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, POCU AP 5/PI 9.vi/ OS 5.1, Fișa de intervenție nr. 8 - Intervenție POCU cu acțiuni integrate în 
domeniul furnizării de servicii, combaterii discriminării și promovării multiculturalismului, educației, ocupării forței de muncă și asistență juridică - proiect aflat în 
etapa de evaluare  
 
 C. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții 
asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială,  cu modificările și completările 
ulterioare: 
 
1. Servicii sociale eligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local în anul 2022: 
a) Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi: 8891CZ-C-II; 
b) Centre de zi pentru copii, de consiliere, informare, integrare/reintegrare socială: 8899CZ-PN-III; 8899CZ-PN-IV; 
c) Centre rezidențiale pentru tineri în dificultate: 8790CRT-I; 
d) Centre rezidențiale pentru copii: 8790CR-C-I; 
e) Centre rezidențiale de îngrijire şi asistenţă pentru victimele violenţei în familie (domestice): 8790CR-VD-I; 8790CR-VD-II; 
f) Centre de zi pentru persoane vârstnice: 8810-CZV-I; 8810-CZ-V-II; 
g) Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă: 8810ID-I; 8810ID-III; 
h) Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi: 8899CZ-D-I. 

 
2. Categorii de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, pentru care se pot acorda subvenții în anul 2022: 
a) cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate şi auxiliar; 
b) cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii unităţilor de asistenţă socială; 
c) cheltuieli pentru carburanţii necesari funcţionării mijloacelor de transport din cadrul unităţilor de asistenţă socială sau închiriate în vederea desfășurării unor acțiuni 
sociale; 
d) cheltuieli de întreţinere şi gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon  internet şi pază; 
e) cheltuieli cu materiale de curăţenie, materiale igienico-sanitare şi alte obiecte de inventar şi echipamente de mică valoare sau scurtă durată, pentru persoanele 
asistate. 
 
3.  Bugetul estimat al programului de subvenționare pentru anul 2022 este de 3.214.100 lei. 
a) codul CPV este însoțit de codul serviciului social din Nomenclatorul serviciilor sociale,  aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și 
completările ulterioare; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/181107
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b) estimarea valorii contractului se realizează pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale care fac obiectul contractării, aprobate la nivel național prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

Capitolul II 
Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din 

Hotărârea Guvernului nr. 797/2017, cu modificările şi completările ulterioare 
 

 
1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina de internet a Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Galați: 
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale – este publicată pe pagina de internet a Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Galați, se actualizează prin 
hotărâre a consiliului local şi se publică pe pagina de internet; 
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din bugetul consiliului local – se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se publică pe 
pagina de internet a Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Galați şi se afişează la sediul DAS. Se actualizează ori de câte ori este nevoie. 
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare – formulare/modele de cereri, programul instituţiei, condiții de eligibilitate, informațiile privind 
costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. – sunt publicate pe pagina de internet a Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Galați şi 
afișate la sediul DAS. Se actualizează de câte ori apar modificări. Anual se întocmeşte raportul de activitate al DAS. 
d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi – Lista furnizorilor de servicii 
publici şi privaţi este afişată la sediul DAS şi actualizată ori de câte ori este nevoie, cât şi pe pagina de internet a Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Galați. 
i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia  - se actualizată lunar; 
ii)   serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea  Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Galați -  se actualizează  anual; 
iii)  situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivel municipiului -  se  actualizează  anual, prin întocmirea Raportului de activitate; 
e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale -  se actualizează 
cel puțin trimestrial. 

 
 2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada 
realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi 
  - Informare privind legislaţia în domeniu; 
  - Informare privind serviciile sociale existente în municipiul Galaţi adaptate nevoilor fiecărei persoane. 

 
3. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Galați sau în colaborare cu alţi furnizori de servicii 
sociale. 

   - prin Serviciul Public de Asistenţă Socială – Compartiment Monitorizare şi Consiliere Socială – consiliere adresată persoanelor care au în grija copii ai căror părinţi 
sunt plecaţi la muncă în străinătate; 
  - prin Căminele pentru persoane vârstnice – Sărbătorirea evenimentelor importante: 1 martie, 8 martie, 24 iunie (“Ziua Internaţională a iei”), alte întâlniri în aer liber, cu 
diverse prilejuri în grupuri organizate cu câte 6 persoane, cu păstrarea distanței sociale de 1,5 m. 
   - prin Centrele de zi –  mediatizarea activităţilor prin intermediul paginii de Facebook. 

 
4. Organizarea de întâlniri cu furnizorii de servicii sociale 
 
 Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Galați organizează  periodic întâlniri cu furnizorii de servicii sociale( publici şi privaţi) cu scopul colaborării  în vederea 
îmbunătăţirii calităţii serviciilor sociale oferite. Este realizată şi o reţea on-line (grup e-mail) pentru o comunicare mai facilă. 
 
5. Activităţi de informare şi consiliere realizate  prin serviciul de asistenţă comunitară , cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune 
socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.                                                                                                                                                                  
  - identificarea în cadrul comunităţii a persoanelor şi a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al gradului de sărăcie, respectiv a factorilor de risc 
pentru sănătatea acestora şi evaluarea, determinarea nevoilor de servicii sociale sau de sănătate ale acestora; 
  - desfăşurarea de programe şi acţiuni destinate reducerii riscului de excluziune socială, protejării şi promovării sănătăţii, acces la serviciile sociale şi de sănătate; 
  - efectuarea de vizite la domiciliu pentru consiliere socială şi psihologică a persoanei aflate în risc de marginalizare din cauza stării de sănătate, vârstei, condiţiilor de 
locuit sau alte situaţii materiale. 
 
6. Mesaje de interes public transmise prin presă 
-  informare privind campania de distribuire a alimentelor prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 ( POAD); 
- informare privind ajutoarele pentru încălzire; 
  - informare privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru achiziţionarea de alimente cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi Crăciun, sub formă de tichete sociale în valoare de 
100 lei/persoană singură/familie; 
- informare privind acordarea ajutorului de urgenţă constând în lemne de foc pentru sezonul rece 2020 – 2021; 
- informare privind demararea acțiunii de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru servirea de mese calde, persoanelor în vârstă de 75 de ani  împliniţi  
sau  peste această  vârstă, care beneficiază de indemnizaţia socială pentru pensionari  sau   alte   drepturi, prin   legi  cu  caracter  special, plătite prin casa teritorială de 
pensie (800 lei/lună) precum și persoanelor/familiilor fără adăpost, inclusiv persoanelor/familiilor care au fost evacuate; 
- informare privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport 
electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora; 
- informare privind acordarea ajutorului financiar oferit familiilor pentru  plata serviciilor oferite de bonă; 
 - informare privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru achiziționarea unui sistem de încălzire  și apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare; 
  - informare privind acordarea stimulentului financiar pentru copiii nou născuţi; 
   - orice modificare legislativă de interes public.  
 

Capitolul III 
Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

 
1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.: 

a) cursuri de perfecționare 
 Nr. de persoane Buget estimat 
Personal de specialitate 103     134.400,00lei 
Asistenţi personali 521     312.600,00 lei 

        b) sesiuni de instruire 
Nr. de persoane Buget estimat 
250 10.000,00 lei 

 
  Anexa 1-LISTA DETALIATA A FURNIZORILOR DE SERVICII SOCIALE CU DATE DE CONTACT- 2021 

 

Tip serviciu 

Lista detaliata a serviciilor si date de contact – 
furnizori publici – unitati aflate  în subordinea 

CONSILIULUI LOCAL și a Direcției de 
Asistență Socială a municipiului Galați 

Lista detaliata a serviciilor si date de contact – furnizori privati – 
unitati subventionate de la BUGETUL LOCAL (L34/1998) 

Servicii sociale in domeniul protectiei copiilor si tinerilor in dificultate 

Servicii de tip rezidenţial 
copii sau tineri in 

dificultate 

TINERI – servicii de asistenta sociala si sprijin 
pentru reintegrarea sociala 

 Centrul de Locuințe si Sprijin pentru 
Tineret Galați - Zimbru 1, 44 tineri, Str. 

Zimbrului nr. 5, Galaţi, 0236/334411, 324411 
 Centrul Multifuncțional pentru 

Tineri in situații de risc - Zimbru 2, 5 tineri,  
Str. Zimbrului nr. 5, 0236/334411, 324411 

 Centrul Multifunctional de Servicii 
Sociale  pentru Tineri Galaţi, 50 tineri,  Str. 

Stiintei nr. 26, 0336/802052 

COPII 
 

 Centrul Rezidential de fete Sf “Vasile cel Mare” -Subventie 
L34/1998 -  Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa “Sf. Vasile cel 

Mare” – 25 beneficiari, str. Basarabiei, nr.109,Telefon: 0236 471 682 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/194962
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/194962
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Servicii alternative 
- Centre de zi 

copii 

 Centrul de zi „Prietenii scolii” - 30 
beneficiari, din cadrul Agenţiei de servicii 
sociale comunitare ALTERNATIVA str. 

Basarabiei nr. 28, 0236 479425 

 Centrul de zi pentru copii din familii in dificultate - 
Fundatia “Familia”- 50 copii / luna, str. Barbosi, nr. 6, tel 

0236/477423 
 Centrul Comunitar “LA VALE” pentru copii defavorizati 
- Fundatia “Cuvantul Intrupat” – 40 copii / luna, Str. Dogariei, nr.111, 

tel/fax 0236/411695 
 Centrul Multifunctional de Servicii Sociale “Speranta” - 
Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa“Sf. Vasile cel Mare”- 50 

copii/ luna, str. Basarabiei, nr.109,Telefon: 0236 471 682 
 Centrul de zi pentru copii “Sf. Antonie cel Mare” -  

Asociatia Filantropica Sf Antonie cel Mare – 50 copii / luna, Bdul 
Dunarea, nr70, tel 0236/110054 

 Centrul de zi pentru copii “Sf.Spiridon” – Asociatia 
Multifunctionala Filantropica “Sf. Spiridon- 70 copii / luna, str. Sf. 

Spiridon, nr 13, tel0236/462009 

Servicii alternative 
- Centre de 
recuperare copii 

 Centrul de zi copii cu dizabilităţi - 40 
beneficiari, din cadrul Agenţiei de servicii 
sociale comunitare ALTERNATIVA, str. 

Basarabiei nr 28, 0236 479425 
 Centrul de zi pentru Copii cu Autism 

– 47 beneficiari, str Constructorilor, nr. 29 

 

Servicii sociale in domeniul protectiei persoanelor adulte cu dizabilitati 

Servicii alternative 
- Centru de zi 

 

 Centrul de zi si sanatate “ACCES pentru TOTI” - 
Asociatia Persoanelor cu Handicap SPORTING CLUB Galaţi, 80 
beneficiari pe luna, str Nae Leonard, nr 34, Bl S12, parter, tel/fax 

0236/468685 
 

Servicii sociale in domeniul protectiei persoanelor de etnie roma 

Servicii alternative 
Centru de consiliere 

 
 Centrul de Sprijin Social pentru Romi, Alianta Romilor din 
Judetul Galaţi, 40 persoane / luna, Str Furnalistilor, nr8, bl J5, ap169, 

tel 0236/411449 
Servicii sociale in domeniul protectiei persoanelor fara adapost 

Servicii alternative 
- Centru de 

urgenta persoane fara 
adapost 

 Centrul de Urgenta pentru 
Persoanele fara Adapost, 34 beneficiari, Str 

Mihai Bravu, nr. 3, Tel. 0236/460960, fax. 
0236/311247 

 

Servicii alternative 
Centru de recuperare 

pentru victimele violentei 
domestice 

 
 Centrul comunitar pentru victime ale violentei in familie -

Fundatia “Familia”, 15 beneficiari- femei si copii afectati de 
violenta domestica, str Barbosi, nr.6, tel 0236/477423 

Servicii sociale in domeniul protectiei varstnicilor si persoanelor adulte 

Servicii de tip rezidential 
varstnici si persoane adulte 

in dificultate 

 Caminul pentru persoane varstnice 
“Stefan cel Mare si Sfant”, 60 beneficiari pe 

luna, Str. Razboieni, nr.15-17, tel 
0236/411263, fax 0236/454729 

 Caminul pentru persoane varstnice 
“Sf. Spiridon”, 99 beneficiari pe luna, Str. 
Domneasca nr. 160 bis, tel. 0236/479414 
 Centrul Medico Social Pechea, 90 

beneficiari pe luna, str Suhurlui nr 81, 
Comuna Pechea, tel/fax 0337521000 

 Centrul Multifunctional de Servicii 
Sociale  Galaţi, 75 beneficiari pe luna, str 
Domneasca nr 160, 0236/479415, 410493 
 Centrul Alzheimer, 27 beneficiari pe 

luna,  str Domneasca nr 160 

 

Servicii alternative 
- Centru de zi 

varstnici 

 Centrul de zi pentru persoane 
varstnice din cadrul Centrului 

Multifunctional de Servicii Socio-Medicale 
pentru Persoane Varstnice, 70 varstnici pe 

luna, str. Traian nr. 175, 0336110075 

 Centrul Multifunctional de servicii sociale “Sperante 
pentru varsta a III a” - Arhiepiscopia Dunarii De  Jos, Parohia 

Pogorarea Sfantului Duh, 30 varstnici cu nevoi socio-medicale/ luna, 
str. Saturn FN, tel 0740895697 

 Centrul de zi “Speranta”pentru persoane varstnice cu 
dizabilitati – Fundatia de Sprijin a Varstnicilor, 30 varstnici cu 

dizabilitati / luna, Str Barbosi, nr 6, tel/fax 0236/470040 

Servicii alternative 
- Servicii de 

ingrijire la domiciliu 
varstnici 

 Compartiment de Ingrijire la 
domiciliu prin Centrul Multifunctional de 
Servicii Socio-Medicale pentru Persoane 
Varstnice, 97 varstnici  pe luna, str. Traian 

nr. 175, 0336110075 

 Centrul de ingrijiri comunitare la domiciliu pentru 
persoane defavorizate – Fundatia de Sprijin a Varstnicilor, 75 

varstnici pe luna, , Str Barbosi, nr 6, tel/fax 0236/470040 
 Centrul Multifunctional de servicii sociale “Sperante 
pentru varsta a III a” - Arhiepiscopia Dunarii De  Jos, Parohia 

Pogorarea Sfantului Duh, 10 varstnici cu nevoi socio-medicale/ luna, 
str. Saturn FN, tel 0740895697 

Servicii alternative 
- Cantina de 

ajutor social 

 Cantina de ajutor social Galaţi, 359 
beneficiari pe luna, Str. Dogăriei nr 26, tel 

0236/470017, tel/fax 0236/460079 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 40 

din 28 februarie 2022 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Ţepu (U.A.T. a comunei Ţepu) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.694/21.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 61999/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12694/16.11.2021; 
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 și completările 
ulterioare; 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 6 din februarie 2022 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al al comunei Ţepu (U.A.T. a comunei Ţepu), prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Ţepu, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ţepu (U.A.T. a comunei Ţepu) 
 

Având în vedere:  
- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030; 
- Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
-  Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică; 
-  Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr.146 și Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de 

violență domestică de către polițiști; Legea 174/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței 
domestice; 

-  Ordinul 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței 
domestice;  

- H.G. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra 
copilului şi de violență domestică şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de 
exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state 
(Anexa 2 – cap. I.2.1); 

- H.G. 691/2015 pentru aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copiilor cu părinți plecați la  muncă în străinătate și a 
serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea metodologiei de lucru privind colaborarea între direcțiile generale de asistență socială și 
protecția copilului și serviciile publice de asistență și a modelului standard al documentelor elaborate de către aceștia;  Ordin nr. 146/2.578/2018 privind 
modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către poliţişti; 

-  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.  
-  Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social; 
- Legea nr. 324/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare;  
-  Lege nr. 174/2008 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația 

de stat pentru copii; 
- Hotărârea Guvernului nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare 

şi funcţionare a serviciilor sociale;  
-  Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 

asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 
-  Ordinul nr. 1.985 din 4 octombrie 2016, privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi 

în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu 
dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale; 

-  OUG 68/2003 privind serviciile sociale;  
- Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului – cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

comunelor; 
-  Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Țepu nr. 38/20.04.2015 , respectiv următoarele obiective: 

 a) implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale corelate cu nevoile şi problemele sociale ale grupului ţintă; 
b) generarea şi actualizarea continuă a unei baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii , indemnizaţiile acordate ( ajutoare sociale, ajutoare pentru 
încălzire,alocaţii susţinere,ajutoare de urgenţă, ..), cuantumul şi data acordării acestora; 
c) implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Ţepu; 
d) realizarea unor parteneriate public - public, public –privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri,centre sociale, adaptate nevoilor sociale şi resurselor 
disponibile la nivelul comunei Ţepu; 
e) dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei şi a beneficiarilor de servicii sociale 
 - Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2021-2025,  
 - Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice; 
- Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi 
bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/2018. 
     Programele de interes naţional aprobate prin: 
- Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ,, 
Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a 
persoanelor adulte cu dizabilităţi”; 
- Hotărârea Guvernului nr. 427/2018 privind aprobarea programului de interes naţional ,,Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente” şi a 
programului de interes naţional ,,Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrative” 
Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ţepu ( U.A.T. a comunei 
Ţepu ) cuprinde:  
 1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;  
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II;  
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 
 
CAPITOLUL I  
Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 
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A. Serviciile sociale existente la nivel local 
 Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
 A - Buget de stat; 
 B - Contribuţii persoane beneficiare; 
 C - Alte surse.  
 D – Observaţii : în scopul evitării răspândirii noului virus Covid 19, Centrul de zi pentru copii nu îşi desfăşoară activitatea, iar dacă situaţia actuală va continua, va fi 
închis pentru a evita cheltuielile nejustificate cu întreţinerea  şi cheltuielile de personal. 

Nr 
crt 

Cod serviciu 
 

Denumirea 
 

Capacitate 
 

 
Grad de ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare 

Buget local 
Buget 

județean 
A B C 

1 8891 CZ-C- III 
Centrul social de zi ptr. 

Copii 
30       

 
B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate  
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:  
A - Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire şi asistenţă; personal gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire); 
 B - Justificare; 
 C - Buget local;  
D - Buget judeţean;  
E - Buget de stat; 
 F - Contribuţii persoane beneficiare;  
G - Alte surse;  
H - Nr. locuri (în paturi).  

 
Denumire serviciu social 

propus 

 
Cod serv. 

social 

 
Categorie 
beneficiari 

Capacitate necesara 
 

Capac. 
Clădire/ 

spațiu nec. 
mp 

 
A 

 
 

B 

C D E F G  

   Nr. benf/ zi H         
- - - -  -   - - - - - 

 
C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru realizarea obiectivului operaţional/direcţiei de acţiune  
Se aplică şi în cazul programelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din 3 fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.  
In anul 2020 nu sunt prevăzute contractări de servicii sociale din fonduri publice. 
D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare: 
 1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenţii de la bugetul local:  
a) ..........-............ 
 b) .........-............  
2. Capitolele de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru care se pot acorda subvenţii; - 
3. Bugetul estimat al programului de subvenţionare ...........--...... 
 
CAPITOLUL II 
Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile art. 6 din 
Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 
 
1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială:  
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local;  
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, 
informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar;  
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale,  acordate de furnizori publici ori privaţi: 
(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar; 
(ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi 
personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual; 
(iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului  - se actualizează cel puţin anual; 
e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ - (de ex. ALOFM) - se 
actualizează cel puţin trimestrial; 
2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada 
realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;  
3. Telefonul verde; 
4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.; 
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;  
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;  
7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune 
socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.; 
8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 
 
CAPITOLUL III  
Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 
 
      1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.: 
 a) cursuri de perfecţionare 
 Nr. de persoane Buget estimat 
Personalul de specialitate    -- ----- 

b) cursuri de calificare 
 Nr. de persoane Buget estimat 

           ----          ------         - 
 c) sesiuni de instruire pentru: 
 c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;  
c.2. asistenţi personali; 
 c.3. îngrijitori informali);  
c.4. voluntari 

 Nr. de persoane Buget estimat 
Asistenți personali     10 2500 

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară etc.: 

Teme de interes Nr. de persoane Buget estimat 
   

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional 
f) altele: ...............  
      2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de 
supervizare în servicii sociale: 
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 a) pentru asistenţi sociali nr. .............; buget estimat ...........; 
 b) pentru psihologi: nr. ...............; buget estimat .................;  
c) etc.   

 

HOTĂRÂREA NR. 41 

din 28 februarie 2022 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu (U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.714/21.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 63003/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12714/16.11.2021; 
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 și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al al comunei Tudor Vladimirescu (U.A.T. a comunei Tudor 
Vladimirescu), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Tudor Vladimirescu, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu (U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu) 
 

Având în vedere:  
1)Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39/23.07.2019, respectiv următoarele obiective operaționale/direcții 
de acțiune:  
a) Obiective generale: 
• Dezvoltarea de servicii sociale conform politicilor din domeniu, pentru grupurile identificate la nivelul comunei Tudor Vladimirescu, adaptate nevoilor 
beneficiarilor şi în acord cu situaţia economică, sănătatea, educaţia şi mediul social al acestora, în perioada 2019-2024; 
b) Obiective specifice: 
1. Realizarea unei hărţi sociale la nivelul comunei Tudor Vladimirescu 
2. Încheiere de convenţii de parteneriat cu instituţii locale precum şi cu alte instituţii din zona sau din judeţ 
3. Campanii de informare semestriale privind nediscriminarea şi participarea activă 
4. Formare profesională 
5. Evaluarea şi monitorizarea copiilor şi familiilor lor, inclusiv a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate 
6. Evaluarea şi monitorizarea persoanelor vârstnice şi/sau dependente 
7. Informarea şi conştientizarea asupra fenomenului de violenţă în familie 
8. Identificarea şi consilierea tinerilor NEETs 
9. Identificarea şi consilierea copiilor şi tinerilor care au renunţat la şcoală 
10. Integrarea socio-profesională a persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii 
 

2) Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015, direcția de acțiune/obiectiv operațional: incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și reducerea numărului de 
persoane expuse sărăciei sau excluziunii sociale; 

3) Protocolul de colaborare nr.272 din 11.01.2019, respectiv 40 din 14.01.2019, încheiat între Primăria comunei Tudor Vladimirescu și Liceul Tehnologic Tudor 
Vladimirescu; 

4) Protocolul de colaborare nr.7732 din 26.07.2019, respectiv 69 din 26.07.2019, încheiat între Primăria comunei Tudor Vladimirescu și Cabinet medical 
individual - Gogot Mugur Victor; 

5) Protocolul de colaborare nr.7733 din 26.07.2019, respectiv 15 din 26.07.2019, încheiat între Primăria comunei Tudor Vladimirescu și Cabinet medical 
individual - Sava Dana Henrietta; 

6) Protocolul de colaborare nr.6091 din 16.05.2019, respectiv 72/1642457/26.06.2019, încheiat între Primăria comunei Tudor Vladimirescu și Postul de Politie 
Comunal Tudor Vladimirescu; 

7) Protocolul de colaborare nr. 6058 din 16.05.2019, respectiv 26 din 29.05.2019, încheiat între Primăria comunei Tudor Vladimirescu și DGASPC Galaţi 
 
Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu 
(U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu) cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I; 
2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local – capitolul II; 
3. Programul de formarea și îndrumare  metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.  

 
CAPITOLUL I 

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 
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A. Serviciile sociale existente la nivel local 
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
A – Buget de stat; 
B – Contribuții persoane beneficiare; 
C – Alte surse. 
 

Nr 
crt 

Cod serviciu 
social, conform 

Nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea 
serviciului 

social 
Capacitatea 

Grad 
de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, 
pentru 

serviciile sociale existente 
Buget 
local 

Buget 
județean 

A B C 

1. - - - - - - - - - 
TOTAL - - - - - - - - - 

 
B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate 

      Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
      A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire); 
      B -  Justificare; 
      C – Buget local; 
      D – Buget județean; 
      E – Buget de stat; 
      F – Contribuții persoane beneficiare; 
      G – Alte surse; 
      H – Număr locuri (în paturi). 
 

Denumire 
serviciu 
social 
propus 

Cod 
serviciu 
social 

Categorie 
beneficiari 

Capacitate 
necesară 

Capacitate 
clădire/spațiu 

necesar 
- mp - 

A 

Bugetele estimate pe 
surse de finanțare, pentru 
serviciile sociale propuse 

pentru a fi înființate 
B 

Număr 
benef./zi 

H C D E F G 

- - - - - - - - - - - - - 
             

 
CAPITOLUL II 
Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea 
Guvernului nr. 797/2017 
 

1. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială: 
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 
b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local; 
c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare / formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, 

informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc – se actualizează cel puțin lunar; 
d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici 

ori privați: 
I. lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – se actualizează lunar; 

II. serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și 
personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior, etc. – se actualizează trimestrial/anual; 

III. situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – se actualizează cel puțin anual; 
e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale* – se 

actualizează cel puțin trimestrial; 
2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe 

perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi; 
3. Telefonul verde; 
4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes 

local etc.; 
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială; 
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare, etc.; 
7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de 

excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.; 
8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 
CAPITOLUL III 
Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 
 

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire, etc.: 
a) cursuri de perfecționare 

 Număr de persoane Buget estimat 
Personalul de specialitate 2 8000 lei 

b) cursuri de calificare 
 Număr de persoane Buget estimat 
Personalul de specialitate - - 

c) sesiuni de instruire pentru: 
c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate; 
c.2. asistenți personali; 
c.3. îngrijitori informali; 
c.4. voluntari 
 Număr de persoane Buget estimat 
c.2. 12 3600 

 

HOTĂRÂREA NR. 42 

din 28 februarie 2022 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Tuluceşti (U.A.T. a comunei Tuluceşti) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.712/21.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 6 din februarie 2022 

Având în vedere adresa nr. 63005/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12712/16.11.2021; 

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 și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al al comunei Tuluceşti (U.A.T. a comunei Tuluceşti), prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Tuluceşti, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tuluceşti (U.A.T. a comunei Tuluceşti) 
 

În conformitate cu Strategia locală, Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi pentru perioada 2021-2028, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 99/20.04.2021, Hotărârea nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru 
perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020 ,Hotărârea nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului 2014-2016 cu dispozițiile art. 112 alin. (3), lit. (a) şi (b) şi art. 118 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, se întocmește Planul anual de acţiune privind serviciile sociale pentru anul 2022.  

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale poate fi modificat: 
 • ca urmare a unor modificări apărute în structura Compartimentului de Asistenţă Socială ;  
• ca urmare a modificării sau a apariţiei unor acte legislative. 
  Din perspectivă funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca un sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea 
obiectivului său major: asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile 
sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială. 

 Planificarea este un proces sistematic prin care Compartimentul de Asistenţă Socială îşi defineşte anumite priorităţi esenţiale pentru îndeplinirea misiunii ei. 
Rolul planificării este de a ajuta Compartimentul  să:  
• îşi definească obiectivele şi orientările; 
• îşi definească priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde; 
• identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei;  
• să clarifice resursele pe care le poate folosi şi să identifice acţiuni ce trebuie să întreprindă. 

 Consideraţii preliminare - În întocmirea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pentru anul 2022 s-a ţinut cont, în primul rând de scopul  
Compartimentului de Asistenţă Socială şi anume prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune 
socială. Compartimentul de asistență socială urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi servicii sociale. Pentru anul 2022 Compartimentul de Asistenţă 
Socială îşi propune următoarele obiective generale:  
Obiectivul 1. Reorganizarea Compartimentului pe domenii de activitate în conformitate cu noua legislaţie apărută în domeniul social.  
Obiectivul 2. Instruirea personalului. Participarea personalului la cursuri de instruire şi de perfecţionare  
Obiectiv 3. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră în atribuţiile serviciului • stabilirea sarcinilor; • actualizarea fişelor de post ; • 
actualizarea procedurilor de lucru ; • aducerea la cunoştinţă şi însuşirea procedurii de către persoanele cu atribuţii în domeniu  
Obiectiv 4: Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de nevoile identificate • Identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, 
reprezentanţi ai beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor obiective comune în acest sens; 
• Folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete; • Referirea cazurilor spre 
organizaţii sau instituţii, furnizoare de servicii sociale sau de altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei.  
Obiectiv 5: Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale • Evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora • Întocmirea unui 
plan de formare şi perfecţionare profesională în funcţie de nevoile personalului, schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate; • Asigurarea 
unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă a personalului; • Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate 
nevoilor personalului şi beneficiarilor; • Susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanţi care să le promoveze interesele; • Monitorizare şi evaluare continuă 
a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens; • Acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de 
priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării; • Promovarea activităţii compartimentului în comunitate prin intermediul unei politici eficiente de marketing 
şi comunicare; • Valorificarea feedback-ului primit de la personal, beneficiari, parteneri, comunitate. 
Obiectiv 6: Promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate • Realizarea unor campanii de informare în comunitate despre: - asistenţa socială şi rolul 
asistenţei sociale în comunitate; - activitatea Compartimentului de Asistenţă Socială; - educaţie şi responsabilizare în comunitate; - educaţie sanitară în şcoli ; - 
organizarea de evenimente cu scopul de a preveni şi reduce numărul îmbolnăvirilor în rândul populaţiei aflate în situaţie de risc ; • Realizarea şi distribuirea de 
materiale informative pe teme de asistenţă socială şi asistenţă medicală comunitară ; • Implicarea factorilor de decizie (consilieri locali, reprezentanţi în politica) în 
problematica socială; • Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către instituţia noastră; • Responsabilizarea comunităţii cu 
privire la problematica socială şi conceperea unor programe în acest sens; • Implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate.  
Obiectiv 7: Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul social • Identificarea potenţialilor parteneri din comunitate şi înaintarea de 
propuneri de colaborare; • Încheierea de convenţii de parteneriat; • Crearea unei reţele de susţinere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea cât mai multor 
factori din comunitate (familie, instituţii, organizaţii, etc.) în rezolvarea problemelor acestora; • Organizarea unor întâlniri şi dezbateri periodice între parteneri, 
beneficiari, reprezentanţi ai instituţiei şi alte persoane interesate;  
Obiectiv 8: Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială • Identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social; • 
Informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de risc social; • Implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie.  
Obiectiv 9: Promovarea bunelor practici în domeniul asistenţei sociale şi contribuţia la perfecţionarea acestui domeniu • Crearea unui site cu informaţii din domeniul 
asistenţei sociale (legi, instituţii, organizaţii, programe, proiecte, împărtăşirea de modele de bună practică; • Înaintarea de propuneri privind îmbunătăţirea cadrului 
legislativ, pe baza experienţei proprii şi a consultării partenerilor; • Împărtăşirea de modele inovatoare sau de bună practică cu alţi furnizori de servicii sociale; • Crearea 
de metodologii de lucru flexibile şi adaptate serviciilor sociale furnizate  
Obiectiv 10: Crearea unei baze de date cu copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate • identificarea copiilor care au părinţii plecaţi în străinătate • monitorizarea 
copiilor care au părinţii plecaţi în străinătate • menţine legătura cu cadrele didactice • întocmirea fisei de observaţie şi a fişei de risc şi a fişei de observaţie • întocmirea 
planului de servicii sociale pentru copii  
Obiectiv 11 Încheierea de parteneriate/convenţii de colaborare cu unităţi de învăţământ, sanitare, poliţie, D.G.A.S.P.C., ONG-uri, etc.  
 
     Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tulucești 
(U.A.T. a comunei Tulucești) cuprinde: 
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1.  Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale – capitolul I; 
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II; 
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 
 
Capitolul I 
Administrarea, înființarea si finanțarea serviciilor sociale 
 
        La nivelul comunei Tuluceşti din data de 25.06.2020 este acreditat Compartimentul de  Asistență Socială conform Legii 197/2012 care acordă servicii sociale cu 
următoarele funcții: 1 asistent social cu licenţă în asistenţă socială, înscris în Colegiul asistenților sociali pe funcția de consilier superior  şi 1 funcţionar public cu 
atribuții de asistent social, cu studii superioare socio-umane.   
        Prin Hotărârea Consiliului Local nr.17/16.02.2018 s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Local de Asistență Socială al 
comunei Tuluceşti, conform prevederilor art.6 alin. (1) din H.G. nr. 797/2017.  
        Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2018 privind aprobarea organigramei şi statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tuluceşti , s-a 
prevăzut un număr de 40 posturi asistenți personali. 
        Compartimentul de Asistență Socială al comunei Tuluceşti  este structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor 
sociale, înfiinţată la nivel de UAT Tuluceşti, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială. 
         În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau 
comunităţi aflate în nevoie socială, Compartimentul de Asistenta Sociala al comunei Tuluceşti  îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Tuluceşti , prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea  
potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; 
b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri; 
c) de strategie prin dezvoltarea serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; 
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 promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile.  
Beneficiarii serviciilor sociale, grupuri vulnerabile identificate: 
Compartimentul de  Asistenţă Socială din comuna Tuluceşti   vine în sprijinul persoanelor defavorizate oferind consiliere şi informare pentru a putea beneficia de toate 
prestaţiile sociale conform legislaţiei în vigoare. Potrivit Legii 196/2016 privind venitul minim de incluziune persoanele aflate în dificultate vor beneficia de venitul 
minim de incluziune începând cu 01. 02. 2022, până atunci însă se va aplica Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, 
O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei cu modificările şi completările ulterioare. Ajutorul de incluziune se acordă pentru persoanele lipsite de venituri sau ale căror venituri nu acoperă 
nivelul de trai minimal, dacă îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, astfel dacă în anul 2021 au beneficiat de ajutor social un număr mediu de  62 de familii pentru care 
lunar s-a plătit din Bugetul de stat 125.196 lei. Estimăm că în anul 2022 numărul beneficiarilor va scădea la 50  iar suma necesară va fi de 15,000 lei lunar.  
2. Ajutorul pentru familia cu copii se acordă familiilor care au unul sau mai mulţi copii în întreţinere şi realizează venituri reduse. În anul 2022 vor beneficia de alocaţia 
pentru susţinerea familiei un număr de  50 de familii, sumele acordate fiind suportate din Bugetul de Stat. Estimăm că în anul 2022 numărul de familii beneficiare va 
ajunge la 60. Suplimentul pentru locuire se acordă persoanelor singure sau familiilor care au venituri reduse. În perioada noiembrie 2021-martie 2022 vor beneficia de 
ajutor pentru încălzirea locuinţei un număr de  400 persoane pentru care din Bugetul de stat se vor plăti  128,000 lei. Estimăm că numărul cererilor în perioada 
sezonului rece noiembrie 2020-martie 2021 va fi de 500 de cereri. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav Indemnizaţia şi plata 
asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav se acordă conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile ce 
le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la 
care situaţia lor o cere. În cursul anului 2021, un număr mediu lunar de 83 persoane cu handicap grav au beneficiat de drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în 
gradul grav de handicap pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din 
subordinea DGASPC Galaţi. Din totalul celor 83 persoane un număr de 65 persoane cu handicap grav au beneficiat de indemnizaţie iar diferenţa de 18 au beneficiat de 
asistent personal. Plata pentru indemnizaţia persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021 a fost de aproximativ  113.000 lei aceasta fiind suportată de bugetul local. 
Pentru anul 2022 estimăm că indemnizațiile lunare pentru persoanele cu handicap grav vor fi de aproximativ 120,000 lei, iar pentru asistenții personali valoarea anuală 
a salariilor va fi 42.400 sumă acordată de la Bugetul local. 
 
A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:  
a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului; 
b) familii monoparentale; 
c) familii tinere; 
d) copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 
Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt: 
a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor; 
b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă; 
c) familii cu climat social defavorabil;  
d) abandonul şcolar; 
e) probleme de sănătate; 
 B. Persoane vârstnice 
Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt: 
a) sănătatea precară; 
b) venituri mici în raport cu necesităţile; 
c) izolare, singurătate; 
d) capacitatea scăzută de autogospodărire; 
e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent; 
 C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi) 
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt: 
a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă ; 
b) lipsa locurilor de muncă protejate;  
c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate; 
d) atitudinea discriminatorie a societăţii; 
e) situaţia materială precară;       
f) lipsa centrelor rezidenţiale / de zi, specializate pe tipuri de handicap. 
D. Tipurile de situații de dificultate, vulnerabile, dependente sau risc social și estimarea numărului de beneficiari: 
Compartimentul de asistenta sociala care funcţionează în baza Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Prin acesta sunt propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu: analizează situaţia minorilor şi propune o măsură de protecţie specifică 
fiecărui caz în parte. Măsurile de protecţie specială, instituite pentru copiii aflaţi în diverse situaţii de risc sunt monitorizate periodic. Pentru aceasta, se vor efectua 
anchete sociale la toate familiile cu copii aflaţi în situaţii de risc sau familiei aflate în situaţii de risc. Având în vedere situaţia socio - economică la nivelul comunei 
Tuluceşti . Pentru prevenirea eşecului şcolar şi a abandonului şcolar, mediatorul şcolar va monitoriza în anul 2022 situaţia şcolară a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii 
de risc din evidenţele noastre sau ca urmare a sesizărilor.  
Alături de instituţiile de învăţământ, personalul din cadrul Compartimentului va participat la obţinerea unor drepturi băneşti pentru elevi şi studenţi prin efectuarea 
anchetelor sociale. În anul 2022 se estimează un număr de 10 anchete sociale necesare elevilor pentru a beneficia de programul „Bani de Liceu” iar pentru copiii cu 
handicap care necesită orientarea şcolară un număr de 8 anchete sociale. Totodată personalul din cadrul compartimentului, în anul 2021 a întocmit fişe de observaţie şi 
fişe de risc pentru 45 copii care au un părinte/ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Pentru anul 2022 vor fi monitorizaţi cei 97 de copii ai căror părinţi sunt în 
străinătate, personalul specializat va întocmi pentru fiecare copil în parte planul de servicii. Se va efectua în anul 2022, trimestrial rapoarte de monitorizare pentru copiii 
aflaţi in risc de instituire  măsură de protecţie alternativă în tutelă şi va identifica noi cazuri care necesită instituirea acestei măsuri de protecţie alternativa. 
Compartimentul de Asistenţă Socială va menţine şi se va dezvoltă în anul 2022 colaborarea cu  instituţii şi cu  asociaţii, fundaţii şi ONG – urile care se ocupă de 
problematica copiilor şi tinerilor.  
Ajutoarele de urgenţă şi Ajutoarele de înmormântare. In anul 2021 ajutoarele de înmormântare au fost în valoare de 17000 lei de la bugetul local iar pentru anul 2022 se 
estimează un necesar în cuantum de aproximativ 19000 lei de la Bugetul local pentru ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare care se acordă în baza Legii 
226/2021, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Persoane adulte cu dizabilităţi:  88;  
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Copii cu dizabilităţi: 6; 
Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 64 dosare; alocații pentru susținerea familiei: 50);  
Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate: 86;  
Persoane vârstnice în situații de risc (fără copii, cu boli cronice etc.): 60; 
Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav: 24. 
  
       Structura de personal aprobată de către Consiliul local al comunei Tuluceşti  pentru asigurarea funcţionării Serviciului Public Local de Asistență Socială de la 
nivelul comunei Tuluceşti  este următoarea: 
a) persoană responsabilă de evidenţă şi plata beneficiilor de asistenţă socială; 
b) persoană cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale, inclusiv monitorizarea asistenţilor personali.  
 
            Finanțarea serviciilor sociale 
      Finanţarea Compartimentului Public Local de Asistență Socială al comunei Tuluceşti  se asigură din bugetul local şi TVA. Finanţarea serviciilor sociale şi 
beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii. 
 
           Servicii sociale propuse a fi înființate 
      În anul 2022, la nivelul comunei Tuluceşti  este necesară înfiinţarea unui   serviciu de îngrijire bătrâni la domiciliu (persoane vârstnice singure sau nedeplasabile). 
 
 
Capitolul II 
Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local 
 
2.1. În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, funcţionarii din cadrul Compartimentul Public Local  de 
Asistență Socială de la nivelul comunei Tuluceşti au următoarele obligaţii principale: 
a) asigurarea informării comunităţii;   
b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării 
acestora; 
c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean, a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind 
beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale; 
d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de 
dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; 
e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării 
drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor 
serviciilor sociale, precum şi acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii. 
2.2. Obligaţia prevăzută la paragraful 2.1 lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie (www.primariatuluceşti.ro) a informaţiilor privind: 
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local; 
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, 
informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar; 
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi: 
(l) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar ;  
(ll) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi 
personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual; 
(lll) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului - se actualizează cel puţin anual;      
 e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale (spre exemplu servicii 
de ocupare a forței de muncă)- se actualizează cel puţin trimestrial; 
2.3. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada 
realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi; 
2.4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de compartimentul de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local ; 
2.5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială; 
2.6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat,  asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.; 
2.7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cu ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune 
socială respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.; 
2.8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 
 
Capitolul III. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului 
care lucrează în domeniul serviciilor sociale 
 

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.: 
 

Tip curs/sesiune Personal Nr. de persoane Buget estimat Sursa de finanțare 
De perfecţionare Asistenţi sociali 2 5.500 lei Buget  local 
De calificare - - - - 
Instruire Asistenţi personali 24 4.800 Buget local 
Îndrumare metodologică - - - - 

 
 Acţiunile pe care ni le propunem pentru anul 2022 la nivelul  Compartimentul Public Local de Asistență Socială al comunei Tuluceşti au drept scop 
exclusiv, sprijinirea/consilierea copiilor vulnerabili, prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune  socială, acțiuni care sunt adresate persoanelor  şi 
familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor vârstnice, victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate.        
       Cu toate că responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate revine fiecărei  
persoane, precum şi familiei acesteia, autorităţile statului intervin prin crearea de oportunităţi egale şi, în subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistenţă socială şi 
servicii sociale adecvate. 
         Funcţionarii din cadrul Compartimentul Public Local de Asistență Socială al comunei Tuluceşti îşi propun următoarele obiective:  
Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu • Îmbunătăţirea condiţiilor asigurate persoanelor vârstnice • Creşterea gradului de informare şi de implicare a 
comunităţii în problematica persoanelor vârstnice • Sprijin în relaţiile cu alte compartimente din cadrul UAT Tulucești. Identificarea problemele sociale ale copiilor şi 
familiilor aflate în dificultate, lipsa locuinţei, familii cu climat social defavorabil, abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă, lipsa actelor de identitate, dificultăţi în 
găsirea unui loc de muncă, probleme de sănătate, dificultăţi în obţinerea unor drepturi.  
 Aplicarea Planului de acțiune se va face în condițiile unei monitorizări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistență socială, conform prevederilor legislației în 
vigoare.   
Monitorizarea Planului anual de acţiune se va face urmărind o serie de indicatori. În funcţie de aceşti indicatori se va constata în ce grad au fost  atinse obiectivele 
propuse. Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul de acţiune sunt autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, 
în funcţie de atribuţii. 
 INDICATORI 
 Indicatorii folosiţi în scopul monitorizării au fost stabiliţi în funcţie de acţiunile propuse în Planul anual de acţiune pentru 2022. Pe parcursul procesului de 
monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare următorii indicatori: 
• prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială 
• existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor de informare şi consiliere 
• realizarea un studiu privind situaţia beneficiarilor de servicii sociale 
• măsuri de îmbunătăţire a calităţii vieţii beneficiarilor de servicii sociale stabilite pe baza rezultatelor studiului  
• stabilirea unor proceduri flexibile de lucru cu beneficiarii în funcţie de nevoile apărute  
• numărul persoanelor care au urmat cursuri de perfecţionare privind relaţiile cu beneficiarii şi circulaţia documentelor. 
Autoritatea administraţiei publice locale îşi asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistenţă 
socială şi serviciile sociale. Prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, se contribuie la promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor beneficiarilor la o 
viaţă independentă, împlinită şi demnă, precum şi la facilitarea participării acestora la viaţa socială, economică, politică şi culturală.  

 
 

http://www.primaria/


Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 6 din februarie 2022 

HOTĂRÂREA NR. 43 

din 28 februarie 2022 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Umbrăreşti (U.A.T. a comunei Umbrăreşti) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.681/21.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 61992/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12681/16.11.2021; 
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 și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al al comunei Umbrăreşti (U.A.T. a comunei Umbrăreşti), prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Umbrăreşti, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Umbrăreşti (U.A.T. a comunei Umbrăreşti) 
 

Având în vedere : 
1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Umbrăreşti nr 7068 / 30.09.2021 respectiv următoarele obiective 
operaționale /direcțiile de acțiune:  
Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Umbrăreşti ( U.A.T. a 
comunei Umbrăreşti) cuprinde: 

1.   privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I; 
2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local – capitolul II; 
3. Programul de formarea și îndrumare  metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.  

 
CAPITOLUL I 

Administrarea, înfiinţarea şi finanțarea serviciilor sociale 
 

         A.   Serviciile sociale existente la nivel local/județean 

Nr crt 

Cod serviciu social,conform 

Nomenclatorului serviciilor 

sociale 

Denumirea 

serviciului social 
capacitatea 

Grad de 

ocupare 

Buget 

local 
Buget județean A B C 

1 - - - - - - - - - 

total - - - - - - - - - 

 
           B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate 

Denumirea 

serviciului 

social propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitatea 

necesara 

Capacitate 

necesara 

Capacitate 

cladire/spati

u necesar – 

mp- 

A     B 

- - - - - -  C D E F        G - 

- - - - - - - - - - - - 

             C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii  asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru realizarea obiectivului  operational/direcţiei de acţiune. 
            Se aplică şi în cazul programelor de finanţare  nerambursabile  din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
            D. programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii  asociaţiilor 
şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială , cu completările ulterioare: 
         1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile  pentru a primi subvenţii de la bugetul local : 
          a)...............-..................... 
          b)................-....................   
         2. Capitolele de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru care se pot acorda subvenţii; 
        3. Bugetul  estimat al programului de subvenţionare ..................-...................... 

 
CAPITOLUL II 

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale  existente la nivel local/județean in conformitate cu prevederile art. 6 din 
Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 

  
1. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială: 
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 
b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local; 
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c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare / formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, 
informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – se actualizează cel puțin lunar; 

d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici 
ori privați: 

I. lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – se actualizează lunar; 
II. serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și 

personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior, etc. – se actualizează trimestrial/anual; 
III. situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – se actualizează cel puțin anual; 

e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale – se 
actualizează cel puțin trimestrial; 

2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe 
perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi; 

3. Telefonul verde; 
Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.; 

4. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială; 
5. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare, etc.; 
6. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de 

excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.; 
7. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 
CAPITOLUL III 

Programul de formare si îndrumare metodologica a personalului care lucrează in domeniul serviciilor  sociale 
        

      1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.: 
      a) cursuri de perfecţionare 
 Nr. de persoane Bugetul estimat 
Personalul de specialitate 2 6000 
      b)   cursuri de calificare 
 Nr. de persoane Bugetul estimat 
 2 6000 
      c) sesiuni de instruire pentru: 
     c.1. personal din care conform cerinţelor standardelor de calitate; 
     c.2. asistenţi personali - 41 
     c.3.ingrijitori informali; 
     c.4.voluntari; 
 Nr. de persoane Bugetul estimat 
C2 41 7000 
      d)  organizarea de întâlniri de tip review, inclusiv prin structurile  asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară etc.; 
 Nr. de persoane Bugetul estimat 
 2 1000 
  
    e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional; 
    f)  altele :.................................... 
   2. Încheierea de contracte de supervizare profesională / Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de 
supervizare în servicii sociale : 
     a) pentru asistenţii sociali : nr. ..........2..............; buget estimat ......1000......; 
     b) pentru psihologi : nr.  .......-...................; buget estimat ........-...................; 
     c) etc.  

 

HOTĂRÂREA NR. 44 

din 28 februarie 2022 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Valea Mărului (U.A.T. a comunei Valea Mărului) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.683/21.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 61990/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12683/16.11.2021; 
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 și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al al comunei Valea Mărului (U.A.T. a comunei Valea Mărului), 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Valea Mărului, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 
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ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului (U.A.T. a comunei Valea Mărului) 
 

Având în vedere: 
         1. Strategia locală de dezvoltare a comunei, care se referă la dezvoltarea serviciilor sociale aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Valea Mărului nr.  
5/29.01.2021  , respectiv următoarele obiective operaţionale; 
  - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor sociale la nivel local; 
  - serviciile oferite de către personalul cu atribuţii de asistenţă socială,vor fii orientate spre promovarea autonomiei persoanei vulnerabile şi favorabile incluziunii 
sociale; 
  - tratament corect şi echitabil al tuturor copiilor în societatea noastră,în exercitarea drepturilor de către copii; 
 - dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar; 
 - dezvoltarea parteneriatelor; 
 - dezvoltarea activităţilor de informare asupra drepturilor şi obligaţiilor cetăţenilor; 
 - diversificarea acţiunilor de conştientizare şi sensibilizare socială; 
 - dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu handicap; 
 - prevenirea marginalizării sociale; 
 - combaterea riscului de excluziune socială; 
 - combaterea abuzului şi neglijării persoanelor vârstnice; 
2.Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Guvernului  nr.1826/2005; 
3. Serviciul Public de Asistenţă Socială Valea Mărului implementează Planul de Acţiune elaborat în cadrul Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale , aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Local Valea Mărului nr. 5/29.01.2021 
4. Serviciul Public de Asistenţă Socială Valea Mărului a încheiat acorduri de parteneriat în anul 2020 cu următoarele instituţii: 

- Şcoala Gimnazială Doamna Nica;  
- Parohia Naşterea Maicii Domnului; 
- Şcoala Gimnazială Specială Constantin Păunescu Tecuci; 
- DGASPC Galaţi 

5. Proces verbal privind consultarea în vederea elaborării Planului anual de acţiune privind serviciile sociale cu următorii furnizori publici şi privaţi 
- Fundaţia Balinte; 
- DGASPC Galaţi 

   
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului  (U.A.T. a 
comunei Valea Mărului) cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înființarea si finanțarea serviciilor sociale – Capitolul I; 
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local– Capitolul II; 
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – Capitolul III. 

 
     Capitolul I 
Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 
 

A. Serviciile sociale existente la nivel local  
 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate: 
 

Denumire serviciu 
social propus 

Cod 
serviciu 
social 

Categorie 
beneficiari 

Capacitate 
necesara 

Capacitate 
clădire/spațiu necesar 

-mp- 
A 

Bugete estimate pe surse de 
finanțare,pentru serviciile sociale 

propuse pentru a fi infinitate 
B  - - - - 

- 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 - - - - - - -                        
 
C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru realizarea obiectivului operațional / direcției de acţiune prevăzută în Legea 98/2016; 
Se aplică si în cazul programelor de finanțare nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr.350/2005, cu modificările si completările 
ulterioare. 
  
D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor si cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare: nu este cazul 
 
Capitolul II 
Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local  în conformitate cu prev.art.6 din HG nr.797/2017 
 

 Revizuirea/actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul SPAS:Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 
 Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local; 

 
 Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de 

eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – se actualizează cel puțin lunar; 
 Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori 

publici ori privaţi; 
 Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate si din județ si a serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizează lunar; 
 Serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistentă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, 

costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. – se actualizează trimestrială/anual; 
 Situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului şi al sectoarelor municipiului Bucureşti - se actualizează 

cel puțin anual; 
 Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale– se 

actualizează cel puțin trimestrial; 
 
 Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe 
perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale, sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi: 

 Telefonul verde; 
 Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 
Capitolul III  
Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 
 

Nr. 
crt 

Cod serviciu social 
conform 

Nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea 
serviciului 

social 
Capacitate 

Grad de 
ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile 
sociale existente 

Buget 
local 

Buget 
județean 

Buget 
de stat 

Contrib. 
Pers. 

Benefi. 

Alte 
surs

e 

1  - - - - - 
- 
 

- - 

2  - - -  - - - - 
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 Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire, etc.: 
 Cursuri de perfecționare 
 

 Nr. persoane Buget estimat 
Personalul de 
specialitate 

3 3900  

 Cursuri de calificare 
 

 Nr. persoane Buget estimat 
Personalul de 
specialitate 

0 0 

 
 Sesiuni de instruire pentru: 
c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate; - nu este cazul 
c.2. toți  asistenți personali vor fi instruiți in anul 2022 de către salariații compartimentului de asistenta sociala Valea Mărului;  

 Nr. persoane Buget estimat 
Asistenți personali 25 88276 

 
c.2. îngrijitori             informali     - 

 c.2. voluntari  

 Organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații 
de dezvoltare intercomunitară etc.; 

 
Teme de interes   Nr. persoane Buget estimat 
   
   -  - 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 45 

din 28 februarie 2022 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a comunei Vânători) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.682/21.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 61991/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12682/16.11.2021; 
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 și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al al comunei Vânători (U.A.T. a comunei Vânători), prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Vânători, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a comunei Vânători) 
 

Având în vedere: 
1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pentru perioada 2019 – 2024, aprobată prin HCL nr. 47/04.10.2019, respectiv următoarele obiective 
generale/operaționale: 

a) Combaterea riscului de excluziune socială și creșterea calității vieții persoanelor asistate; 
b) Promovarea participării la viața socială a persoanelor aflate în dificultate și responsabilizarea comunității în privința membrilor ei aflați în situație de 

risc; 
c) Promovarea unui serviciu integrat de asistență socială. 

      Planul anual de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administate și finanțate din  bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a 
comunei Vânători) cuprinde: 

4. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I; 
5. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local – capitolul II; 
6. Programul de formarea și îndrumare  metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.  

 
CAPITOLUL I 
Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 
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Serviciul Public Local de Asistență Socială al comunei Vânători, este structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a 
serviciilor sociale, înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului comunei,  cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în 
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială. 
În cadrul Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Vânători sunt prevăzute următoarele funcții:  
- un funcţionar public - consilier cu studii superioare, profil administrație publică  şi asistență socială, care se ocupă de toată activitatea din cadrul acestui serviciu.   

C. Serviciile sociale existente la nivel local 
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
A – Buget de stat; 
B – Contribuții persoane beneficiare; 
C – Alte surse. 

Nr 
crt 

Cod serviciu 
social, conform 

Nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea 
serviciului 

social 
Capacitatea 

Grad 
de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, 
pentru 

serviciile sociale existente 
Buget 
local 

Buget 
județean 

A B C 

1. - - - - - - - - - 
TOTAL - - - - - - - - - 

D. Servici sociale propuse spre a fi înființate 
      Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, 

deservire); B -  Justificare; C – Buget local; D – Buget județean; E – Buget de stat; F – Contribuții persoane beneficiare; G – Alte surse; H – Număr locuri (în paturi). 

Denumire 
serviciu 
social 
propus 

Cod 
serviciu 
social 

Categorie 
beneficiari 

Capacitate 
necesară 

Capacitate 
clădire/spațiu 

necesar 
- mp - 

A 

Bugetele estimate pe 
surse de finanțare, pentru serviciile 
sociale propuse pentru a fi înființate B 

Număr 
benef./zi 

H C D E F G 

- - - - - - - - - - - - - 
 
CAPITOLUL II 
Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 
797/2017 
 
8. Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet a Primăriei comunei Vânători: 
f) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 
g) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local; 
h) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, 

informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – actualizare lunară; 
i) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați: 
(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – actualizare lunară; 
(ii) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și 

personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior, etc. – actualizare anuală; 
(iii) situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – actualizare anuală; 
9. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe 

perioada realizării evaluării inițiale sau a anchetelor sociale; 
 
CAPITOLUL III 
Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 
 

2. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii – cursuri de 
perfecționare/instruire: 

d) cursuri de perfecționare: 
 Număr de persoane Buget estimat 
Personalul Compartimentului de As. Soc. 1 3.000 lei 

e) sesiuni de instruire pentru: 
 Număr de persoane Buget estimat 
Asistenți personali - - 
c)  participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național  (potrivit prevederilor art. 106, lit. i, din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, Ministerul Muncii și Justiției Sociale inițiază și asigură participarea la programe de formare profesională a personalului cu 
atribuții în domeniu, precum și a personalului informal). 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 46 

din 28 februarie 2022 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Vlădeşti (U.A.T. a comunei Vlădeşti) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.687/21.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 61986/15/11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12687/16.11.2021; 
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 și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al al comunei Vlădeşti (U.A.T. a comunei Vlădeşti), prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Vlădeşti, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 

 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădeşti (U.A.T. a comunei Vlădeşti) 
 

Introducere 
       Prezentul Plan de acțiune s-a elaborat avându-se în vedere: 
 a) Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, aprobată 
prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015, direcția de acțiune/obiectiv operațional: incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și reducerea numărului de persoane 
expuse sărăciei sau excluziunii sociale; 
b) Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei 
naționale aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.1113/2014; 
       Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădeşti (U.A.T. a 
comunei Vlădeşti) cuprinde: 
1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I; 
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II; 
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 
 
Capitolul I Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 
 
La nivelul comunei Vlădeşti este înfiinţat Compartimentul de Asistență Socială care acordă servicii sociale  pe perioadă nedeterminată. 
În cadrul Compartimentului de Asistență Socială al comunei Vlădeşti sunt prevăzute următoarele funcții: 1 funcţionar public –inspector cu studii superioare cu atribuţii  
de asistenţă  socială, 1 post contractual care este vacant. 
Prin Hotărârea Consiliului Local nr.18 din 30.05.2018 s-a actualizat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului de Asistență Socială al comunei 
Vlădeşti, conform prevederilor art.6 alin. (1) din H.G. nr. 797/2017.  
Compartimentul de Asistență Socială al comunei Vlădeşti este structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor 
sociale, înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului comunei,  cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul 
protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială. 
În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau 
comunităţi aflate în nevoie socială, Compartimentul  de Asistență Socială al comunei Vlădeşti îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Vlădeşti , prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea  
potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; 
b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri; 
c) de strategie prin dezvoltarea serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; 
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 promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile. 
 
Beneficiarii serviciilor sociale, grupuri vulnerabile identificate: 
A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:  
a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului; 
b) familii monoparentale; 
c) familii tinere; 
d) copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 
Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt: 
a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor; 
b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă; 
c) familii cu climat social defavorabil;  
d) abandonul şcolar; 
e) probleme de sănătate; 
 B. Persoane vârstnice 
Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt: 
a) sănătatea precară; 
b) venituri mici în raport cu necesităţile; 
c) izolare, singurătate; 
d) capacitatea scăzută de autogospodărire; 
e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent; 
 C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi) 
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt: 
a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă; 
b) lipsa locurilor de muncă protejate;  
c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate; 
d) atitudinea discriminatorie a societăţii; 
e) situaţia materială precară;       
f) lipsa centrelor rezidenţiale / de zi, specializate pe tipuri de handicap. 
D. Tipurile de situații de dificultate, vulnerabile, dependente sau risc social și estimarea numărului de beneficiari: 

a) Persoane adulte cu dizabilităţi: 55;   
b) Copii cu dizabilităţi: 1;  
c) Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 76 de dosare şi 180 de persoane; alocații pentru susținerea familiei: 60 de dosare şi 150 

de persoane);  
d) Copii cu părinți plecați la muncă în străinatate: 8;  
e) Persoane vârstnice în situații de risc (fără copii, cu boli cronice, etc.): 60; 
f) Indemnizatii de însoţitor pentru persoanele cu handicap grav:  15 

  
       Structura de personal aprobată de către Consiliul local al comunei Vlădeşti pentru asigurarea funcţionării Compartimentului de Asistență Socială de la nivelul 
comunei Vlădeşti este următoarea: 
     - Inspector - persoana responsabilă de evidenţa beneficiilor de asistenţă socială şi cu  atribuţii în domeniul serviciilor sociale. 
    -  Asistent social – post vacant 
      Finanțarea serviciilor sociale 
      Finanţarea Compartimentului de Asistență Socială al comunei Vlădeşti se asigură din bugetul local. Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială 
se asigură din bugetul local,si bugetul de stat. 
 
     Servicii sociale propuse a fi înființate 

Denumire 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 
Capacitate 

clădire/spațiu necesar 

- mp - 

A 

Bugetele estimate pe 

surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale propuse 

pentru a fi înființate 
B 

Număr H C D E F G 
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benef./zi 

- - - - - - - - - - - - - 

 
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, 

deservire); B -  Justificare; C – Buget local; D – Buget județean; E – Buget de stat; F – Contribuții persoane beneficiare; G – Alte surse; H – Număr locuri (în paturi). 

 
Capitolul II  Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local 
 
2.1. În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, funcţionarii din cadrul Compartimentului  de Asistență Socială de la 
nivelul comunei Vlădeşti  au următoarele obligaţii principale: 
a) asigurarea informării comunităţii;   
b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora; 
c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean, a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, 
furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale; 
d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a 
serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; 
e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, 
în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale, precum şi 
acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii. 
2.2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării 
evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere . 
2.3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local; 
2.4 Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială; 
2.5. Organizarea de întâlniri intre furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat,  asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.; 
2.6. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cu ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială 
respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.; 
 
Capitolul III Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 
 
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.: 

Tip curs/sesiune Personal Nr. de persoane Buget estimat Sursa de finanțare 

De perfecţionare Inspector cu atribuţii de asistenţă 

socială 

 

      1 

- Buget  local 

De calificare - - - - 

Instruire - - - - 

Îndrumare metodologică - - - - 

 
       Acţiunile pe care ni le propunem pentru anul 2022 la nivelul Compartimentului de Asistență Socială al comunei Vlădeşti au drept scop exclusiv, sprijinirea/consilierea copiilor 
vulnerabili, prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune  socială, acțiuni care sunt adresate persoanelor  şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor 
vârstnice, victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate. Cu toate că responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi 
implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate revine fiecărei  persoane, precum şi familiei acesteia, autorităţile statului intervin prin crearea de oportunităţi egale şi, în 
subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale adecvate. Autoritatea administraţiei publice locale îşi asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor şi 
acţiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale. Prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, se contribuie la 
promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor beneficiarilor la o viaţă independentă, împlinită şi demnă, precum şi la facilitarea participării acestora la viaţa socială, economică, 
politică şi culturală. Funcţionarii din cadrul Compartimentului de Asistență Socială al comunei Vlădeşti îşi propun următoarele obiective: promovarea drepturilor omului, a unei 
imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile, astfel încât serviciile sociale să primeze faţă de beneficiile de asistenţă socială, să prevină şi să limiteze orice 
formă de dependenţă faţă de ajutorul acordat de stat sau de comunitate, prin consilierea şi îndrumarea acestora, prin găsirea unor locuri de muncă, excepţie făcând persoanele 
vârstnice. Aplicarea Planului de acțiune se va face în condițiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistență socială, conform prevederilor legislației în vigoare. 
 

HOTĂRÂREA NR. 47 

din 28 februarie 2022 

 
privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” 
Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi   
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.690/25.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 5174/25.02.2022 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2690/25.02.2022; 
Având în vedere prevederile art. 15 lit. a), b), c) din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. c) din Codul administrativ, aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă modificarea organigramei şi statul de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător  Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 286/21.12.2021, privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, care 

răspunde şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 



:c»..,
:0

.
..:c ;...:
:c

~c
Sl

_1m
~

Nlol""
..,101"'"

Nfor....
""loll")

-101-
.or-T

~

~
~

.,
s:;3

~
w:l

XQ
j

ill
~
s

~
~

Ililil
j~~

;~
I

c
w!!!

I;~
-c

::<~

~
~

;:(3
2

-
"
-

I~
ii

!l!~
~

~'"il~
::t~

~
sil

~

..I-I..,
f!''fili

~
-:!

I~
-

~
~

IN
I~

~
T

~
21

-
..

>0
1_1<1')

<1')1_1...

~
~

I
)

jl!
I

I
f

.~

1il'
I-

~
l-

i
1

j~
r

#
i

•
i

e
~

.
~

i
~

~
~Sf!:l>

wl_l~
f;!-I'l

131-
&jml-

~
l:!oil:!~Iol~

!:llol!!
~

_I
...

0
~

~
I!i~

7
i

l!
.~

~
!ij

OJ
";:;

j
o

,
I!!~

~
~

j!;
'§

!
!

iii...

~
5
'"

II
•

1'l~
~

~*
ffig

!
~

"
II

~
!

'"
o

Sj<
W

oe
c

~
::!

III
e

-c
~

B
zal
-«
"'1-

..I.:r·
~

T
4•

"'10
on

'"
i=t:E

a: Z
~

0
0

L
.I~

~'I
o-u

.,,;
o

y>
w

ml
l!:

~
0

Q
j

a:
E"

w
<.0_1\1'1

~
I-I~ IQoI<

:)
to

'0101\0
::J

~

w
_
~

~
-

0

Q
)

~

1;i"'l!!lI!

iii
"

~<5~2
~

Ulijj
c

~
~

*
~

~
~

~
~

11"

IIi
5

5
8n::a o

~
~

~
g~

~
'::[-

15 m
,~g

"
0

~
~

6i2o~
"

-8
-,

~
§

:g~
!i!t;

U
W

:s
'-r-

0
_

r:.lo~
....10

.
.

.
.

.

n
n

U
a:!!O

l'!~
;;;

:;0:;
~

0
~

::o
::

n
o

"
~

g
f;;

'5
O

~
n

o-a:
-e

,S!
:;

:>

hi
ii

3
lile>

...
eli

OJ
...

:>"
%

\!!
w

I§'
~

a:~
"

.
.

.N
:

>
-e

~
~

a:
~

l!
Q

-
<

{
.:

:I
%

~
s

~
~

.~
UJ

«
~

~
"

"
"

en
0
-

"
&

()
.,

._Q..:a
UJ

iii
-«

li
u

"
E

'-
-

S
(I)

E
r-

z
I-

!.!
::i0

:
~

~
S~

II 0
"

iii
~

i~ 0
_
0

0
0

~
:i

"
3

I!!
:>

~
2

~
w

:i~
_

w
.:

·c8.
'"

"'
.ll

:i
i:!

1U.
c

~

."
wi:!:!

~C)~
)%

I
(j

&'-'
.,

~U5
•

<I
~

~
U

.
c

E"
z

(l
2

0
21-

f--
-'en

~
Io

l~
!i!1~1~~N=

~ol~
!!!I-I;::

~
13

?JIN
~

U)Z
n
o
n

~
N

z
-

--
0

Ii
~

0
:::;

I
~

~
i

u
Q

...
UJ

8
«

-c
:>

~

z
8
9'e

-t-5
8~

Q
«

a:
....

"'"
...

~
i

J
O

f
~

0
0
:

O
W

0
«

00::>
W

O<
L

-
Lt-

SC)'"
t-

I-
zin

-"
...u

~
w

z
"..

0
«

0
u-

w"
.

0
~

d
~

\I':
i

w
O

=>~t:

~

U
WI~

'0
a:

-
:

>
a:

W
m

Z
Q

.
§'"

!C)
~

z
g;

~
%

li
0::::

,,-(I)

j
e

'"
~

j
«

B
•

.8~&"'t
J

~
~

s
=

~
~

.
~

~1!i!1~
~I'"t1

!i-Ill
!!-!'!

~
H

· ~
O

N
R,~II'I...1

0
.

.
.IIII-

I
II!

~I-'"
l'l-l'!

~
III

~ ~i
"

'.!J!
;r

Z
~5

•
~.1l

w
iI

!
~

'I:
:>

0
:

0:
i5~

j!
~

~
::;

~
§

I~
W

c{2:
0

O
~

f
W

w at
f~

~
'§

~
"'..

U
f-~~..~I

·i
Ii

~.fi
.

3!
~

:>0.
;r

~
0

c
c

0
::i

~rf~'"if~~ ~
~

1i!
U

~

~
c5

z
~

~
.:~

=
N

l~
iil g

w
~

~2'''e
w

0
--

0.

I
•

:;;
U

'
:>

J
E

1!~Iili ~
$I

UJ
a:

..
8

~I
(I)

t;
~.

'2.:i.i3
'"



..:c -
:e1"'1~

:l!1"'llll :sJ...llil~INI~ :c:1...lllS NIOIN
gl

...1
~

~INI~
~INI~

01 01 0
~-Iol~

..:cCO
,

)(

i
,

°
~

!!J
§

a.
§

s
'"

iR"~
~JS

!!.!
'[

-e

8
0

,!'"
]

~
~

,
iii

'~
'§

.~
v

:5",S!
e.

~E!'
'..

-'
,

~
~

i?"
!

e

8
W

(Sr:'I
"

"
"

a
'"

i
<3

is.!!!i
~

~
,

.,.."
s

'"
;0;;

w
§

~
i

'"
%

'
"

9
w

a.
'"

,
~

,
,

(32
:E

!=
J

-
'-c::::

IU
~

;:;;
""

~
~

0
UJ~3.

~
V>:>

§
~

'~
::;

w
-

~..,
~

r+
'

_,
(;.2

-e
-a

0

t
o

"iE
0

"
,

~

it
w

E
~"?

_'~g>
:2

~
....

s
3i

~
::;

"
.j!

a:
0

o
~

._
0

"
"

e
-

~
8

~
'II

...
o

i!
=;

~
..

0::
w

..
.Ii!

_,
.11

i
0::

l
~

j
a:

.5
0

"
'

8
0

ci
0::-

V
v

J,~
.~

'!;~
"

Q
.

o
..

E
V>

'6
E

,~
.3

..,.0
u>

.,
~

~<'.3
~

~
"

-e
'0

.,
j

a::
V>

~
~

e
f:2

~

V>
Z

o
"

~
UJ

g
ollS

a::
~

"'~
'0

is
10

:<llol:<l ::;1...1~
~lol:<l

!:l1"'1:<l :;;INI~:D1"'1g:
~Iol

~
~I"'I~

:eINI~
l!:INra;~"'1s

a«'""
0

fJl
·c

'§
....

,
~

s
JlI

,
-t:

~
0;

s
3

0;
.~

-
c

-e
w

iii
[

Q
.

0
.':

!!I
..

~
(3

'"
",3

a'",_
e.

e>
W

N
~

<D
'1>'"

'C
:g

3
jj

'"
§

'§
0
.

0
,,,,

)3
..-

c
,

::>
~

~
,

a..
S?

_,
en

-
=0

a
'

'"
0
.

,
'"

.,
iii

0
0

-c
«

~
w

....
0

'0
a.

,
a:

~

z
%

'
'"

w~o
~

,
0

w
w

a:
a;

,~
-

-
,-

w
C

N
~

a:
,

C!)
'C:_

•
<3

w
'C

"'
N

8
z

w
W

I!:!~
w

°2!!
"

z
!i

2
N

0
~

0
-

w
'C

~
z

g
§

511'"
a:

<3
'"

.,
-'

0
3

,II
0

~
"

:;:
-'

(SC
..

'0
,

0
-'"

0
"

e
::>

I--
z

~a.
.s

s
-c

-c
E

;i~
.~

0
0
:

-
~

~
..,

a:
v

z
z

.
,

0
0

"
II

::>
ii

u>0
2

w
w

0
i3

~
If

o
...

0
:

W
~

!'
c

~
8

;3"
:z:

is
-"

,
UJ

Q
.

'Q_
"

Z
,,-

°
E

z
S

e
=

.,0
w

W
W

W
.~

Q
.

.l:!
E

O
°

::;
W

o
z

.~
~

! z
III

s
::>

z
.__,

::Eo
ci

'"
"

CD
W

.5
"

0
_,

,l:!
:S~

u
il

0
::>

U
ci

V
..~

"
S

'5~E
~

:s
!II

.,
o.z

~
c:

..
,.

;::
8

''8
1
5
0

'5
0

j~8
'fj

a.
v

C
"

U
..

0
0
:

w
~

.~
~

u
Jl

'II
w

III
w

0
~

j
'"

fJl
o

"
E

Jl
V>

V>

~O
l

C'"e>
.J«

~INI!l! ~INI~~INI:o:DINlm
;z;1"'1:r: ;;;I"'I~

!:Ilol
!:I ~INIa;~I"'I~

~Iol~
~I"'I~

o0UJ
-e3

'§
~

OS>
s

iii
..

::;
,

.~
,

a.
0;

-c

a::
,

fl
0

'C
'c

-
=

..
:s

,0
Q

.
CD

f:2
'"

,91
'C

:
'C

0
.

~
:s

0
.

(S"?
'"

Q
,

[lO
'"

iii·c
...

'"
iii

:>
3

0
iii

N
i=

<
'C

,
\.)

'C
"

_"N
o~

-
W

)3
;l\e

"'a.'
,

V».a
1')

,
E

'C
UJ

a
,

8
~

(
O

2
!

w
W

-
!!Ie.

:s
i=

..
iii

a::
z

z
u

5~
'"

!!I
..

<
')

,
..

W
w

:s
(!l'"

a.o~
is

...
8

'~
,u

a
0

(!l
~

0
:-

W
"

-
iii

:s
,

U
JO

tp
",

_a:,
%

~
~

'C
~

·c
o

I-
,_

f2
"

-
«

C
!!::s

0
;:;

<5.S!"c
0

.....
0

:>
(!l~

w
a:OO!!

~
~

O
o

o
C

:
0
:-

z
0

$
"

z
.

.
w

V>
'-

«
-,,::>

0
:

'"
;l:

0
';

(1i
-

'
:

>
"

,,3-
:

>
0

.
w

cr
0

ci
<3

Q
Ii'S

0
,l,!O

-os
~
:;

~
«._

a.
0
:'"

~
~

:Z:W
0
:

«
0

.
X'"

W
,E

~
~

(
)

e
Ii!

E
.11

J:
oa:o

"
~

~
'a

1J!i
(S8f

0
0

(5
'0,

f!!!Ie
a:

a:
a:

-0
X

~
'"

.
-

0
.

,0
.~

"
.a_,

.Sa!
IJ

"
'ff

,S
E

G
I!:g

li
0

a:
i~

~
.5

0
:

Jl
'110

!P
~
'"'

:;:
~

,:).5
'"

5
~o

i;l
c

IJ
1
)

'fj!!:'O
.,;

i
..

0
.S

°
Q

le
{/):0

ci
]

'"
m

~
O

1.1
ci

E
e.

]
u>1J

0
"B

E
0

'"
E

c
0

Jl
8

0
:

'u
8

'5
0

"
:il

(J)

ofJl

o



-
!if':"1;;;nI~

!II

S
I_g_

(lj
~

I~
i

,_
~

'"
:,!l'l

-
c

~
._

'li~J:
5

51
~5!

1t?;J
.

~
t:

.
~

~
:5e;~

is

~
~

s

a:::::;
"1°1.,. ",1°1", _101_

~Iol~
_101_

_101_
",loiN

NIOI'"
"'1 01'" _101_

:lllol:ll
a::o

I!!
~

~
8

~8-
25

~

~

\!I
w

~
"

I-
ot

W<5"
~

~
~

~
o

::t
\!!

\!!

~
~

~
~

U
J~

§
a:

::>

6
~

g
bl

III
"

15
f-

~
~

~
~

~
:!

;;
iii

:l:
s

~
C

!
5

~
~

8
0!

::;
IJJ

UJ
::>

::>
w

I-
Ie

~
~

w
z

~
(/)

Q)

@
C

!
CL

0..

.---
Q

.
.~

~

co
0~

0

0
~

a(ol~
I--

_101_
_101_

_101_
"'1 01"

_101_
_101_

_101_
_101_

NIOIN
..loiN

W

I
f-

\!!
8

~
Q

j'
§

g
~

~
(!)'ii,.._

W
W

l!!£'"
z

~

w
a:

W

§
.<>-

0
0

~
i5

:>
i5

:1::3
"

a:
a:

0
a:

9
~

L
-

-'
~

c:
~

~
...J

I
i5

~
0

s
,

~

a:
::>

'
--

z
i

a:
0

I
o

_
-,!?

@
in

0
C

!
:>

.-
13

u,
:>

O
-'i:!

W
w

a:
w

w
15

z
:>

z
f-::>co

i'l
:l:

UJ
W

0
-'

~
;t.li

~
~

:;
z

-c
:::>!::<Zl

o
o

coil-
a:

15
:::;<Zl

~
UJ

«
::i0::

....101... NlolN
_101_

"'loiN
_101_

_101_
_101_

_101_
",1 01" _101_

0l-o
w

g
W

~
0::

i
«

~

W

15
~

-c
~

0
o

w
~i

W
z

~
W

u.
1=i5f-

:>
i5

::>
W

.
~

~

I
z

0
"'C

!O

~
9

tii
w

--'
:5:>:>

w
0

--
L

--
"'-

::Ii
e

~
Q.Q;«

....
Z

z
w!:

W
W

>::I-
W

~
i'l

--'
0

i5
:;:

-O
(/)

(;
W

8
u

15
(!)o

z
~

§
~

a:
YI

!5a:O
~

~
...J

:>
o

u::()u
0

a:
a:

~i!l!
ty

z

~
I

:>
~

;:
w

o
C

!
o

o
UJ

w
I

0
0

~
0

16..<!I
I_

N
j

N
g

0N
'" 0Jl~•



Hotararea C.J.G. nr.......... / ..................2022 pag. 5

Nr. crt. Functia de conducere Functia de executie Gradul profesional NS Specialitate studii
Situatia 

postului 

SECTII CU PATURI

Sectia clinica A.T.I.

Numar paturi: 45

5 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

6 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

7 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

8 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

9 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

10 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

11 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

12 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

13 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

14 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

15 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

16 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

17 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

18 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

19 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

20 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

21 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

22 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

23 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

24 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

25 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

26 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

27 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

28 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

29 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

30 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

31 Medic rezident an V S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

32 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

33 Psiholog
stagiar/practicant/spe

cialist/principal
S diploma de licenta in specialitate Vacant

34 Kinetoterapeut
deb./kinetoterapeut/p

rincipal
S diploma de licenta in specialitate Vacant

35 Asistent sef Asistent medical principal S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

36 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Ocupat temporar

37 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

38 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

39 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

40 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

41 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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Nr. crt. Functia de conducere Functia de executie Gradul profesional NS Specialitate studii
Situatia 

postului 

42 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

 - Laborator RECUPERARE 

MEDICINA FIZICA SI 

BALNEOLOGIE (baza de 

tratament)

3020 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

3021 Profesor CFM principal S studii superioare de specialitate si examen obtinere grad principal Vacant

3022 Profesor CFM principal SSD studii superioare de scurta durata de specialitate si examen principal Vacant

3023 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

3024 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

3025 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

3026 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

3027 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

3028 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

3029 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

3030 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

3031 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

3032 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

3033 Baies G studii generale Vacant

3034 Ingrijitoare G studii generale Vacant

3035 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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HOTĂRÂREA NR. 48 

din 28 februarie 2022 

 
privind: aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.410/25.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 5769/18.02.2022, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2410/18.02.2022; 
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al D.G.A.S.P.C. Galaţi nr. 1/18.02.2022 privind avizarea modificării 

organigramei şi a statelor de funcţii ale DGASPC Galaţi; 
Având în vedere adresa Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 316/DPSS/24.02.2022, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Galaţi la nr. 2410/25.02.2022 şi avizul consultativ al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 7/24.02.2022; 
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale 

de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat 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; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), precum şi ale art. 405 şi 407 din 
Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi conform anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. În vederea aplicării procedurilor reglementate de legislaţie cu privire la modificarea raporturilor de muncă se 

stabileşte un termen de 60 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri. 
 
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 

nr. 290/21.12.2021 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistentă Sociala şi 
Protecţia Copilului Galaţi. 

 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, care 

răspunde şi de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

1460      DIRECTOR 
    GENERAL 
 

38 

1422 
COLEGIUL DIRECTOR 

                      Director general adjunct    
1374                 pentru protecţie socială 

                            

   

   26 
1348 

                     Director general adjunct    
 47                   economic şi administrativ 

                      

   5 

  42   

  2             Compartiment  
                       proiecte 

                            

   - 

   2 

  8                         Serviciul   
                   asistenţă C.P.C.  şi CEMPAH            

   1 

   7     

  12                Serv. resurse umane,     
                        organizare şi formare 
                              profesională 

  1 

11   

  6                 Biroul adoptii si           
                           postadoptii 

   1 

   5     

  8             Serviciul juridic şi    
                            contencios 

   1 

   7     

 6             Comp. resurse umane,     

                      organizare şi     
        formare profesională     

  - 

  6    

 2            Compartiment    

                      monitorizare,  
mass-media 

          

  - 

  2  

  3        Compartimentul intern  de  

prevenire şi protecţie  
         

  - 

 3   
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                     Director general adjunct    
 47                  economic şi administrativ 
                       

   5 

  42   

 16            Serviciul financiar-contabilitate   
                         şi analiză economică              

  2 

 14    

 6                     Biroul financiar-          
                         salarizare        

 1 

 5     

                  Serviciul achizitii publice     

 10                si urmarire contracte 
                                 

   1 

9   

 2               Compartiment contractare                 
                             servicii sociale 

 - 

 2 

                     Compartiment control    
 2                      intern, asigurarea calitătii, anali- 
                         ză statistică, indicatori asistenţă 
            socială şi incluziune socială                    

   - 

 2 

                    Secţia  coordonare   
 7                            reparatii curente, 
             tehnic şi transport 

 

  1 

 6 

 6                  Compartiment contabilitate -          
                         buget 

 - 

 6 

 5               Compartiment urmărire                 
                             contracte 

 - 

 5 

 2                  Compartiment atribuire contracte          
                       de achiziţie publică 

 - 

 2      

 3                  Compartiment evidenţă         
                       prestaţii sociale şi casierie 

 - 

 3 

  6    Compartiment IT, evidenţă şi 

                 monitorizare gestiuni şi patrimoniu       

  - 

   6    

                   Secţia  coordonare activitati   
 6                     administrative 
              

  1 

5 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 6 din februarie 2022 

 
 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                      
          

                     

             

 

                      Director general adjunct    
738                 pentru protecţie socială                           

   

   6 
 732 

 33             Serviciul management  

                   de caz pentru copiii din  
  sistemul de protecţie 

   specială 

  1 

  32 

 8              Serviciul de evaluare           
                           complexă copii         

  1 

 7   

                Serviciul evaluare iniţială  şi      

 14              intervenţie în situaţii de abuz, 

                   neglijare, trafic, migraţie, 
                    repatrieri 

   

  1 

  13    

 9            Serviciul de evaluare complexă  

                    a persoanelor adulte cu    
                    handicap        

  1 

 8     

                  Serviciul de asistenţă      
   8                persoane defavorizate şi 

          management de caz  
         persoane adulte               

   
  1 

  7   

2                 Compartimentul 
                       persoane vârstnice 

   - 

2   

5             Compartiment de asistenţă 
                   persoane defavorizate  şi 
       manag. de caz pers.adulte           

   - 

5    
10                 Asistenţi personali    
                               profesionişti         

   - 

10     

                  Biroul de stabilire     

 6                    prestaţii sociale 

           persoane cu handicap              

   

  1 

  5   

650           Asistenţi maternali     
                       profesionişti         

   - 

650

0     

 27           Compartiment man. de caz    
                  servicii  de tip familial       

   - 

 27      

   5           Compartiment man. de caz    
                  servicii de tip rezidenţial      

   - 

  5     
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                    Director general adjunct    
179                    pentru protecţie socială 
                         

   

  5 
 174 

                   Complexul      
49             de servicii Tecuci    

                             

  1 

 48 
     

   Centrul de  
28             plasament Tecuci                    
          
 

    
  - 

28    

                  Casa  
 5                „Speranţa”  Tecuci 

                              

  -         

 5 

      

             Compartiment 

8 coordonare      
- 

8 

            Casa      

6  „Tudor”                     
- 

6 

               Compartimentul 
31             case      

        nr. 1                    

1 

30        

32           Compartimentul 
     case               

       nr. 2                     

1 

31 

            Compartiment    

7  coordonare

                     

- 

7 

            Casa   

6       „Andrei”

                     

- 

6 

            Casa     

6       „Ana”

                     

- 

6 

            Casa     

6       „Cireşarii”

                     

- 

6 

                 Centrul de zi 
15                  Tecuci 
                         

  -               
15   

              Casa de tip familial 
10  „Teodora”
                     

- 

10 

            Casa    

6  „Floare de colţ”
                     

- 

6 

                   Echipa mobilă 
8                  pentru copilul cu  
           dizabilităţi                    

    
 -            

8   

                      Locuinţa 
2                       protejată 
                      nr. 1 
                     

 -                

2   

                   Complexul  de    

39               servicii sociale 
         „Dumbrava minunată” 
 

                             

  1 

 38 
     

                  Compartiment 

8     coordonare      
- 

8 

                 Casa 1+ 
14       Casa 2                    
         

 

                             

  - 
14 

     

             Compartiment de  primire     
 18              copii în   regim  urgenţă  
                        „Irene şi Stuart” 

   
  1 

17   

                  Compartiment 

3     coordonare      
- 

3 

                 case de tip 

30                   familial 

         

 
                             

  - 

30 
     

            Casa     

6       „Monica”

                     

- 

6 
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                          Centrul de asistenţă 
43                         pt. copilul cu cerinţe  
                 educative speciale 

            Galaţi      

             
 1            

42    

                     Director general adjunct    
229                    pentru protecţie socială 
                              

   

  8 
 221 

                            Centrul     

12                         maternal 
                             

  1 

  11 
     

63                           Centrul de plasa- 
            ment nr. 3 

                  
                             

    1            

  62 
     

               Centrul de zi de socializare şi  
 9               petrecere a timpului liber(tip club 
                   pt. persoane vârstnice „Sofia” 

                        

   
  1      

8 

                  Centrul de consiliere şi 
 11                  sprijin pentru părinţi 
            şi copii  

            

  - 
11 

 14            Centrul de zi pentru pregătirea 
                    şi sprijinirea integrării sau 
        reintegrării copilului în familie 

                        

  - 

  
14 

   7                  Centrul de consiliere şi infor-   
                       mare pers. adulte aflate 
                       în situaţii de nevoie 

-  

 7     

               Centrul de zi pentru sprijinirea 
 3                    victimelor infracţiunilor 
           
                   
             

            

- 

3    

   1           Grup de suport pentru vict.  
                          violenţei domestice 
                      

-  

 1     

 
   1                  Cabinet de consiliere   
                       vocaţională 

                      

-   

 1     

8                 Centrul de consiliere pentru 
  prevenirea şi combaterea 
      violenţei în familie 

                
                                     

  1           

 7               

 3            Centrul de zi de recuperare 
                    pt. copii cu dizabilităţi de 
        spectru autist 

                        

  - 
  3 

                 Complex de locuinţe protejate 
  15                      pt. persoane vârstnice  
                       „ Sf. Nicolae”  Tg. Bujor                  
               

   
  1 

 14         

                    Compartiment 
4         coordonare 

- 

4 

                 Locuinţe protejate pt. 
10    persoane vârstnice

         A,B,C 

- 

10  -             Centrul de consiliere pt prevenirea 

   şi combaterea violenţei în fam. 
       

                
                                     

  -      
 5               

                  Complex de servicii soc. pt. sprijini- 
 9                    rea victimelor infracţiunilor, 
           delincvenţă juvenilă, 
                   refugiaţi 
             

            

        
  1 

 8    

               Centrul de zi pentru refugiaţi 
 5                    şi delincvenţă juvenilă 
            
                    
             

            

- 

5    

                  Centrul de reabilitare şi reintegrare 
 35                  socială a copiilor Casa „David 
            Austin” Munteni 
                            

   
  1 

 34     
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 9            Centrul de zi pt. pers.    
                   cu handicap adulte  
        „Pentru voi”                      

  1 

 8     

                  Centrul de îngrijire şi 
69               asistenţă pt. pers. adulte 
             cu dizabilităţi nr. 2                       

   
  1 

 68  

                Centrul de zi pt persoane 
 6                   adulte cu dizabilităţi  
                „ Luceafarul”        

   
  1 

  5   

                     Director general adjunct    
228                  pentru protecţie socială 

                              

   
  7 
 221 

 

   1          Centrul de protecţie a victime- 

                  lor traficului de persoane 
                         adulte 

                                         

  - 

 1     
                  Centrul de îngrijire şi 

55                asistenţă pt. pers. adulte 
            cu dizabilităţi nr. 1              

   

  1 

 54    

 19           Centrul de îngrijire şi    

                  asistenţă  pt. pers. adulte 
      cu dizabilităţi "Elena” 

                                         

  1 

 18     

                 Centrul de îngrijire şi asis- 
51                tenţă pt. pers. adulte cu 
           dizabilităţi „Maria” 

                     

  1 

 50 

          

                  Centrul de zi pentru  

 9                 integrarea socio-prof.a 
          pers. adulte cu handicap           

   

  1 

  8     

               Centrul de tip respiro pt. pers. 
 6                adulte cu dizabilităţi 
                     

                        

   
  - 

6  

               Centrul de zi de asistenţă 
 3                şi recuperare pt. persoane 
                    adulte cu dizabilităţi de tip 
  Alzheimer 

                        

   
  - 

3  
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ANEXA Nr. 2 

 

RECAPITULAŢIE 
TOTAL GENERAL: 1460 

  

APARAT PROPRIU DE SPECIALITATE: 164 

     Din care:  

A.FUNCŢIONARI PUBLICI: 151 

               -directori 3 

- alte functii de conducere: 13 

                        - de execuţie: 

 

135 

 

B.PERSONAL CONTRACTUAL: 13 

                 

                                   - funcţii de conducere: 2 

                        - de execuţie: 

 

11 

 

PERSONAL CONTRACTUAL SERVICII SOCIALE: 636 

  

     

Din care: 

 

- funcţii de conducere: 20 

                                      - de execuţie: 616 

  

  

A.M.P.: 650 

 
A.P.P.: 10 
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ANEXA Nr. 3 

STATUL DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI 
 

  APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE 
Nr. 

crt. 

Funcţia publică clasa Gradul 

Profesional 

Nivelul şi specialitatea studiilor 

de conducere de executie 

1 director general    studii superioare- psihologie, sociologie, asistenţă socială, ştiinţe umaniste, ştiinţe administrative, 

ştiinţe juridice, ştiinţe economice, medicină sau tehnice cu masterat, studii postuniversitare  în 

domeniul administraţiei publice sau management, programe de perfecţionare în administraţia 

publică cu durata minimum un an 

2 director general 

adjunct  pentru  

protecţie socială 

   studii superioare- psihologie, sociologie, asistenţă socială, ştiinţe umaniste, ştiinţe administrative, 

ştiinţe juridice, ştiinţe economice, medicină sau tehnice cu masterat, studii postuniversitare  în 

domeniul administraţiei publice sau management, programe de perfecţionare în administraţia 

publică cu durata minimum un an 

3 director general 

adjunct economic şi 

administrativ 

   studii superioare economice 

 

COMPARTIMENTUL PROIECTE 

1  consilier   l superior  Studii superioare socio-umane, juridice,economice, administrative, tehnice, medicale 

2  consilier  l  superior Studii superioare socio-umane, juridice,economice,  administrative, tehnice, medicale 

 

SERVICIUL ASISTENTĂ CPC ŞI CEMPAH 

1 Şef serviciu    studii superioare juridice, economice, administrative 

2  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

3  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

4  consilier  l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

5  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

6  consilier l superior studii superioare 

7  consilier l superior studii superioare 

8  referent lll superior studii medii 
 

SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS 

1 Şef serviciu    superioare juridice 

2  consilier juridic  l superior superioare juridice 

3  consilier juridic l superior superioare juridice 

4  consilier juridic l asistent superioare juridice 

5  consilier juridic l asistent superioare juridice 

6  consilier  l superior studii superioare juridice, economice, administrative 
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7  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

8  consilier  l superior  studii superioare juridice, economice, administrative 
 

BIROUL ADOPŢII ŞI POSTADOPŢII 

1 Şef birou    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

SERVICIUL RESURSE UMANE,ORGANIZARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 

1 Şef serviciu    Studii superioare juridice, economice, administrative 
 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE,ORGANIZARE, ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 

1  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

2  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

3  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

4  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

5  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

6  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 
 

COMPARTIMENT MONITORIZARE, MASS-MEDIA 

1  consilier l superior Studii superioare socio-umane, juridice,economice,  administrative, tehnice, medicale 

2  consilier l superior Studii superioare socio-umane, juridice,economice,  administrative, tehnice, medicale 

 

COMPARTIMENT INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE  

1  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

2  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

3  referent lll superior medii 
 

SERVICIUL  FINANCIAR-CONTABILITATE ŞI ANALIZĂ ECONOMICĂ 

1 Şef serviciu    Superioare economice 
 

BIROUL  FINANCIAR – SALARIZARE 

1 Şef birou    Superioare economice 
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2  consilier l superior Superioare tehnice, economice 

3  consilier l superior Superioare economice, administrative 

4  consilier l superior Superioare economice 

5  consilier l superior Superioare economice 

6  consilier l superior Superioare economice 
 

COMPARTIMENT  CONTABILITATE – BUGET 

1  consilier l superior Superioare economice 

2  consilier l superior Superioare economice 

3  consilier l superior Superioare economice 

4  consilier l superior Superioare economice 

5  consilier l superior Superioare economice 

6  consilier l superior Superioare economice 
 

COMPARTIMENT EVIDENŢĂ PRESTAŢII SOCIALE ŞI CASIERIE 

1  consilier l superior studii superioare juridice, economice,administrative 

2  consilier l superior studii superioare juridice, economice,administrative 

3  referent  lll superior  medii 
 

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI URMĂRIRE CONTRACTE 

1 Şef serviciu    studii superioare juridice, economice, administrative 
 

COMPARTIMENTUL ATRIBUIRE CONTRACTE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 

1  consilier achiz. publice l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

2  consilier achiz. publice l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 
 

COMPARTIMENTUL  URMĂRIRE CONTRACTE 

1  consilier achiz. publice l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

2  consilier achiz. publice l superior studii superioare  juridice,economice,administrative, tehnice 

3  consilier achiz. publice l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

4  consilier achiz. publice l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

5  consilier achiz. publice l principal studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 
 
COMPARTIMENTUL CONTRACTARE SERVICII SOCIALE 

1  consilier achiz. publice l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

2  consilier achiz. publice l principal studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

*salarizarea pentru funcţia publică de consilier achiziţii publice este cea pentru funcţia de consilier 
COMPARTIMENT  CONTROL INTERN, ASIGURAREA CALITĂŢII, ANALIZĂ STATISTICĂ, INDICATORI ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ 

1  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

2  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 
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COMPARTIMENT IT, EVIDENŢĂ ŞI MONITORIZARE GESTIUNI ŞI PATRIMONIU 

1  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

2  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

3  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

4  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

5  Referent de specialitate  ll principal Superioare de scurtă durată 

6  referent lll superior Medii 
 

SERVICIUL EVALUARE INIŢIALĂ  ŞI INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE ABUZ, NEGLIJARE, TRAFIC,MIGRAŢIE, REPATRIERE 

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier l  superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

9  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

10  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

11  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

12  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

13  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

14  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

 

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIII DIN SISTEMUL DE PROTECŢIE SPECIALĂ 

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
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COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ SERVICII DE TIP FAMILIAL 

1   consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

9   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

10   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

11   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

12   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

13   consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

14   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

15   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

16   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

17   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

18   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

19   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

20   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

21   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

22   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
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alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

23   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

24   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

25   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

26   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

27   consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ SERVICII DE TIP REZIDENŢIAL 

1   consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ COPII  

1 Şef Serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

SERVICIUL DE  EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

1 Sef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
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alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior  studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

9  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

 

BIROUL DE  STABILIRE PRESTAŢII SOCIALE PERSOANE CU HANDICAP 

1 Şef birou    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 
 

SERVICIUL DE  ASISTENŢĂ PERSOANE DEFAVORIZATE ŞI MANAGEMENT DE CAZ PERSOANE ADULTE 

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 
COMPARTIMENTUL DE  ASISTENŢĂ PERSOANE DEFAVORIZATE ŞI MANAGEMENT DE CAZ PERSOANE ADULTE 

1  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior  studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
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5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

COMPARTIMENTUL PERSOANE VÂRSTNICE 

1  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi - SERVICII SOCIALE LA DOMICILIU 
1-650 ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI 

1-10 ASISTENŢI PERSONALI PROFESIONIŞTI 
 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

SECŢIA COORDONARE  REPARAŢII CURENTE,TEHNIC ŞI TRANSPORT 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   7  

 CONDUCERE 1    

1  şef secţie S 1  

2-5 

6 

7 

Inspector de specialitate lA 

Referent lA 

Muncitor necalificat 

 S 

G,M 

G,M 

4 

1 

1 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

SECŢIA COORDONARE ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   6  

 CONDUCERE 1    

1  şef secţie S 1  

2-6 Inspector de specialitate lA  S 5  
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE „ DUMBRAVA MINUNATĂ”  

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 
treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   39  
 Personal de conducere şi administrare     
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1 
2 
3 

 
Inspector de specialitate lA 
Magaziner l  

şef centru 
 

S 
S 
M 

1 
1 
1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 
 

4-33 

Personal pentru îngrijire de bazăşi educaţie 
formalăşi informală 
 instructor de educ. principal 

  
 

M 

 
 

30 

 

 
 

 
34 
35 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 
viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 
familiale 
Asistent social principal 
Psiholog principal 

  
 

 
S 
S 

 
 

 
1 
1 

 
 
 
 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc  
  psihologie 

 
36-37 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
 Asistent medical principal 

  
PL 

 
2 

 
Asistenţă medicală 

 
38-39 

Alte categorii de personal 
inspector de specialitate lA 

  
S 

 
2 

 
economice 

 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
COMPARTIMENT DE PRIMIRE COPII IN REGIM DE URGENŢĂ“ IRENE ŞI STUART” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 
sau treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   18  
 

1 
Personal de conducere şi administrare 
 

 
Şef centru 

 
S 

 
1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 
 

2-15 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 
formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

 
 

M 
 

14 

 

 
 
 

16 
17 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 
viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 
familiale 
Asistent social principal 
Psiholog principal 

  
 
 

S 
S 

 
 
 

1 
1 

 
 
 

sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

psihologie 

 
18 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal 

  
PL 

 
1 

 
medicale 

          * Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

LOCUINŢA PROTEJATĂ NR. 1 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   2  
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1 

 

2 

Asistent social principal 

 

Psiholog principal 

 S 

 

S 

1 

 

1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare + curs 

postuniversitar în  asistenţă sociale 

psihologie 

 Serviciile se vor acorda în colaborare cu  alte structuri în funcţie de nevoile beneficiarilor 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
COMPLEXUL DE SERVICII TECUCI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 
treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   49  
 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 
 
Inspector de specialitate lA 

Magaziner 

 
Şef complex 

(şef centru) 

 
S 
S 
M 

 
1 
1 
1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

CENTRUL DE PLASAMENT – TECUCI 

Nr. crt. 
 

Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 
treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   26  
 
 

4-15 
16 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 
formală şi informală 
Instructor de educ. principal 
Supraveghetor de noapte 

  
 

M 
G,M 

 
 

12 
1 

 

 
 
 

17 
18 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 
de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 
integrării familiale 
Asistent social principal 
Psiholog principal 

  
 
 

S 
S 

 
 
 
1 
1 

 
 
 
sociale 
psihologie 

 
19-20 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal, sora medicală 
principală 

  
 

PL,M 

 
 
2 

 
 
medicale 

 
21-23 
24-26 
27-28 

29 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat lA - bucătărie 
Ingrijitoare 
Muncitor calificat- lA 
Inspector de specialitate lA 

  
G,M 
G,M 
G,M 

S 

 
3 
3 
2 
1 

 
Calificare de bucătar 
 
calificări specifice 
Economice 

CENTRUL DE ZI- TECUCI 
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Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   15  

 
 

30-32 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 
formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

 
 
 

 
 

M 

 
 
3 

 

 
 
 

33 
34 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 
de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 
integrării familiale 
Asistent social principal 
Psiholog principal 

  
 
 

S 
S 

 
 
 
1 
1 

 
 
 
sociale 
psihologie 

      
 

35-36 
37-38 

39 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Kinetoterapeut principal 
Asistent medical principal 
Infirmieră 

  
S 

PL 
G.M 

 
2 
2 
1 

 
Kinetoterapie 
Medicale 
Curs de cruce roşie 

 
40 
41 

42-43 
44 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat lA 
Muncitor calificat lA - bucătărie 
Ingrijitoare 
Şofer l 

  
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 

 
1 
1 
2 
1 

 
Calificari specifice 
Calificare de bucătar 
 
 

CASA  “SPERANTA”- TECUCI 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   5  

 
 

45-49 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

 
 

M 
 
5 

 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

ECHIPA MOBILĂ PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂŢI 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   8  
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1-3 

 

4 

5-6 

7-8 

Asistent social principal 

 

Asistent medical principal 

Psiholog principal 

Kinetoterapeut principal 

 S 

 

PL 

S 

S 

3 

 

1 

2 

2 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare + curs 

postuniversitar în  asistenţă socială 

medicale  

psihologie 

kinetoterapie  
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

COMPARTIMENTUL CASE NR. 1:  Casa   “Floare de colţ” /Casa “ Tudor” / Casa de tip familial “Teodora”  

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

TOTAL POSTURI    31 
 

1 

2 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate lA 

 

Şef case (şef 

centru) 

 

S 

S 

 

1 

1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 

 

3-24 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

  

M 

 

22 

 

 

 

 

25 

26-27 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 

de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 

integrării familiale 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

  

 

S 

S 

 

 

1 

2 

 

 
sociale 

psihologie 

 

28-29 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 
  

PL,S 

 

2 

 

medicale 
 

30 

31 

Alte categorii de personal 

Inspector de specialitate lA 

Muncitor calificat lA-fochist 

  

S 

G,M 

 

1 

1 

 

economice 

calificare de fochist 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

COMPARTIMENTUL CASE NR. 2: Casa  “Andrei” / Casa  „Ana”  / Casa “ Cireşarii”/ Casa “ Monica” 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

TOTAL POSTURI 32 
 Personal de conducere şi administrare Şef case (şef    
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1 
2 

  
Inspector de specialitate lA 

centru) S 
S 

1 
1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 
 
3-26 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 
formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

  
 
M 

 
 
24 

 

 
 
 
27-28 
29 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 
de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 
integrării familiale 
Asistent social principal 
Psiholog principal 

  
 
 
S 
S 

 
 
 
2 
1 

 
 
 
sociale 
psihologie 

 
30-31 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal 

  
PL,S 

 
2 

 
medicale 

 
32 

Alte categorii de personal 
Inspector de specialitate lA 

  
S 

 
1 

 
economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE ASISTENŢĂ PENTRU COPILUL CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE GALAŢI 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   43  
 

1 
2 
3 

Personal de conducere şi administrare 
 
Inspector de specialitate lA 
Magaziner l  

 
şef centru 

 
S 
S 

G,M 

1 
1 
1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 
 

4-23 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 
formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

  
 

M 

 
 

20 

 

 
 

 
24 
25 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 
viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 
familiale 
Asistent social principal 
Psiholog principal 

  
 

 
S 
S 

 
 

 
1 
1 

 
 
 
Asistenţă socială, sociologie 
Psihologie 

 
26 

27-30 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
 Medic specialist dentist 
Asistent medical principal 

  
S 

PL 

 
1 
4 

 
Specializare în stomatologie 
 Medicale  

 
31-33 
34-35 
36-40 

41 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat lA - bucătărie 
Muncitor necalificat- bucătărie 
Ingrijitoare  
Muncitor calificat l A– lenjerie 

  
G,M 
G,M 
G.M 
G,M 

 
3 
2 
5 
1 

 
Calificare de bucătar 
 
 
Calificare croitorie       
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42 
43 

Şofer l 
Inspector de specialitate lA 

G,M 
S 

1 
1 

Calificări specifice 
economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CENTRUL DE REABILITARE ŞI  REINTEGRARE SOCIALĂ A COPIILOR  CASA”DAVID AUSTIN”-MUNTENI 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   35  
 

1 
2 

Personal de conducere şi administrare 
 
Inspector de specialitate lA 

 
şef centru 
 

 
S 
S 

 
1 
1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 
 

3-18 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 
formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

  
 

M 

 
 

16 

 

 
 
 

19 
20 
21 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 
viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 
familiale 
Asistent social principal 
Psiholog principal 
Psiholog principal 

  
 
 

S 
S 

 
 
 

1 
1 
1 

 
 
 
Asistenţă social 
Psihologie 
Specializare în psihoterapie 

 
22 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal 

  
PL 

 
1 

 
Asistenţă medicală 

 
23-25 

26 
27-30 

31 
32-34 

35 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat l A- bucătar 
Muncitor necalificat- bucătărie 
Ingrijitoare 
Şofer l 
Muncitor calificat lA – fochist 
Inspector de specialitate lA 

  
G,M 
G.M 
G,M 
G,M 
G,M 

S 

 
3 
1 
4 
1 
3 
1 

 
calificare de bucătar 
 
 
 
calificare de fochist 
economice 

 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE PLASAMENT NR. 3 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   63  
 

1 

Personal de conducere şi administrare 

 

 

Şef centru  

 

S 

 

1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 6 din februarie 2022 

 
2 

3 

Inspector de specialitate lA 

Magaziner l 

S 

M 

1 

1 

 

 

4-11 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală 

şi informală 

Instructor de educ. principal 

  

M 

G 

 

8 

 

 

 

 

12 

13 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi 

pregătirea reintegrării sau integrării familiale 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

  

 

 

S 

S 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. psihologie 

 

14 

15-16 

17-22 

23-45 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii 

Kinetoterapeut principal 

Asistent medical principal 

Asistent medical principal, soră medicală 

Infirmieră 

  

S 

PL,M 

PL, M,G 

G.M 

 

1 

2 

6 

23 

 

Kinetoterapie 

Kinetoterapie, fizioterapie 

Medicale 

Curs de cruce roşie 

 

46 

47-48 

49-54 

55-57 

58-62 

63 

Alte categorii de personal 

Inspector de specialitate lA 

Şofer l 

Muncitor calificat lA – bucătărie 

Muncitor calificat lA  

Ingrijitoare 

Muncitor calificat lA- croitorie 

  

S 

G,M 

G,M 

G.M 

G,M 

G,M 

 

1 

2 

6 

3 

5 

1 

 

Economice 

Calificări specifice 

Calificare de bucătar 

Calificari specifice 

 

calificare croitorie 

 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

 

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL MATERNAL 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   12  

1  şef centru S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 
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2-7 

Personal pentru îngrijire de bază şi 

educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

  

M 

 

6 

 

 

 

 
8 

9 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 

familiale 

Psiholog principal 

Asistent social principal 

 

  

 

 

S 

S 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Psihologie 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

 

10 

11 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

Infirmieră 

  

M,Pl 

G 

 

1 

1 

 

Asistenţă medicală 

Curs crucea rosie/infirmieră 

 

12 

Alte categorii de personal 

inspector de specialitate lA/referent lA 

  

S,M 

 

1 

 

economice 

 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE CONSILIERE ŞI SPIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   11  
1-4 

5 

6-7 

Asistent social principal 

Asistent medical principal 

Lucrător social principal 

 S 

PL 

M 

4 

1 

2 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

8-11 Psiholog principal  S 4 psihologie 

 

 

 

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE ZI PENTRU PREGĂTIREA ŞI SPRIJINIREA INTEGRĂRII SAU REINTEGRĂRII COPILULUI IN FAMILIE 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   14  
1-9 Asistent social principal  S 9 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

10-14 Psiholog principal  S 5 psihologie 
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CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI DE SPECTRU AUTIST 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   3  
1 Asistent social principal  S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

2-3 Psiholog principal  S 2 psihologie 

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
COMPLEX DE SERVICII SOCIALE PENTRU SPRIJINIREA VICTIMELOR INFRACŢIUNILOR,DELINCVENŢĂ JUVENILĂ, REFUGIAŢI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   9  
 CONDUCERE     

1  şef centru S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE ZI PENTRU SPRIJINIREA VICTIMELOR INFRACŢIUNILOR 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   3  
1-2 
3 

Asistent social principal 
Psiholog principal 

 S 
S 

2 
1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

psihologie 

  Serviciile se vor acorda în colaborare cu Serviciul Juridic şi/sau  alte structuri în funcţie de nevoile beneficiarilor 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE ZI PENTRU  REFUGIAŢI ŞI DELINCVENŢĂ JUVENILĂ 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   5  
1-4 
5 

Asistent social principal 
Psiholog principal 

 S 
S 

4 
1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

psihologie 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI IN FAMILIE 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   8  
1 Personal de conducere şi administrare şef centru S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI IN FAMILIE 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   5  
1-2 

 

3 

4-5 

Asistent social principal 

 

Lucrător social principal 

Psiholog principal 

 S 

 

M 

S 

2 

 

1 

2 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs 

postuniv în asist. soc. 

Medii + curs lucrător social 

psihologie 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

GRUP DE SUPORT PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   1  
1 Psiholog principal  S 1 psihologie 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CABINET DE CONSILIERE VOCAŢIONALĂ 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   1  
1 

 

Asistent social principal 

 
 S 

 

1 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs 

postuniv în asist. soc. 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE CONSILIERE ŞI INFORMARE PERSOANE ADULTE AFLATE IN SITUAŢII DE NEVOIE 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   7  

1-4 

 

5 

6-7 

Asistent social principal 

  

Lucrător social principal 

 Psiholog principal 

 S 

 

M 

S 

4 

 

1 

2 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în 

asist. soc. 

Medii + curs lucrător social 

psihologie 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE ZI DE SOCIALIZARE ŞI PETRECERE A TIMPULUI LIBER(TIP CLUB) PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE “SOFIA” 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   9  
 CONDUCERE 1    

1  şef centru S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

2-5 Asistent social principal  S 4 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

6-7 Psiholog principal  S 2 psihologie 

 
8 
9 

Alte categorii de personal 
Şofer l 
Muncitor calificat lA 

  
G,M 
G,M 

 
1 
1 

 

Calificări specifice 
Calificări specifice 

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

COMPLEX DE LOCUINŢE PROTEJATE  PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SF. NICOLAE”TG. BUJOR 
Locuinţa protejată pentru persoane vârstnice A; Locuinţa protejată pentru persoane vârstnice B; Locuinţa protejată pentru persoane vârstnice C  
Nr.crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   15  

1 Personal de conducere şi administrare : Şef 
complex(centru) 

S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 
2-3 
4 
5 

Compartiment coordonare 
Asistent social principal 
Asistent medical principal 
Inspector de specialitate IA 

  
S 

S,Pl 
S 

 
2 
1 
1 

 

sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

medicale 
economice 

 
6-15 

Personal pentru îngrijire de bază 
Instructor de educaţie principal 

 
 

 
M  

 
10 

 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE  ZI PENTRU INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   9  
1 Personal de conducere şi administrare 

 

şef centru S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc. 
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2-8 

 

9 

Asistent social principal 

 

Medic primar 

 S 

 

S 

7 

 

1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în 

asist. soc. 

medicină (pentru evaluare adulţilor cu handicap) 
 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE  ZI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP ADULTE „ PENTRU VOI” 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   9  

1 Personal de conducere şi administrare şef centru S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc. 

2-7 

8 

9 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

Inspector de specialitate IA 

 S 

S 

S 

6 

1 

1 

Soc, uman, med sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

psihologie 

economice   

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE PROTECŢIE A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE ADULTE 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   1  
1 Asistent social principal 

 
 S 1 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în 

asist. soc. 
 
CENTRUL DE ZI DE ASISTENŢĂ ŞI RECUPERARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI DE TIP ALZHEIMER 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   3  
1 Asistent social principal  S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

2-3 Psiholog principal  S 2 psihologie 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE  ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI„ LUCEAFĂRUL” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   6  

 CONDUCERE 1    
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1 

2-3 

 

4 

5-6 

Personal de conducere şi administrare 

Asistent social principal 

 

Lucrător social principal 

Psiholog principal 

şef centru S 

S 

 

M 

S 

1 

2 

 

1 

2 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc. 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc 

Medii + curs lucrător social 

psihologie 
 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CENTRUL DE INGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU  PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI “MARIA” 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul studiilor Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   51  

 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

  

Inspector de specialitate lA 

Magaziner l 

 

şef centru 

 

 

S 

S 

M 

 

1 

1 

1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc 

 

4 

5 

Personal specializat 

Lucrător social principal 

Psiholog principal 

  

S 

S 

 

1 

1 

 
Lucrător social sau asistent social 

psihologie 

 

6 

7-13 

14-36 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Kinetoterapeut principal 

Asistent medical principal 

Infirmieră 

  

S 

S,PL 

G,M 

 

1 

7 

23 

 

kinetoterapie 

medicale 

curs de cruce rosie/infirmieră 

 

37-40 

41-45 

46-47 

48 

49 

50 

51 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat l A- bucătărie 

Ingrijitoare 

Şofer l  

Muncitor calificat l A 

Muncitor calificat l A 

Muncitor calificat l A- fochist 

Inspector de specialitate lA/referent lA 

  

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

S,M 

 

4 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

 

Calificare de bucătar 

 

Calificări specifice 

Calificări specifice 

Calificări specifice 

calificare fochist 

economice 

* Serviciile de specialitate- medicale, de recuperare  şi reabilitate fizică şi/sau psihologică  vor fi asigurată de specialişti  pe bază de contract de prestări servicii sau din alte 

structuri ale DGASPC Galaţi în funcţie de nevoile beneficiarilor; 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

CENTRUL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   6  
1 Asistent medical principal  S,PL 1 medicale 

2-6 Infirmieră  G,M 5 curs de cruce roşie/infirmieră 
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* Serviciile de specialitate- medicale,sociale de recuperare  şi reabilitate fizică şi/sau psihologică  vor fi asigurată de specialişti  pe bază de contract de prestări 
servicii sau din alte structuri ale DGASPC Galaţi în funcţie de nevoile beneficiarilor; 
* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 1 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   55  
 

1 
2 
3 

Personal de conducere şi administrare 
 
Inspector de specialitate lA 
Magaziner l 

 
Şef centru 

 
S 
S 
M 

 
1 
1 
1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc 

 
 

4-9 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală 
şi informală 
Instructor de educ. principal 

 
M 6 

 

 
 
 

10 
11 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi 
pregătirea reintegrării sau integrării familiale 
Psihopedagog principal 
Asistent social principal  

  
 
 

S 
S 

 
 
 

1 
1 

 
 
 
Psihopedagogie specială 
Asistent social  

 
12 

13-18 
19-41 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Kinetoterapeut principal 
Asistent medical principal 
Infirmiera 

  
S 

PL 
G,M 

 
1 
6 

23 

 
Kinetoterapie 
Medicale 
Curs de cruce roşie/infirmieră 

 
42-45 
46-50 

51 
52 
53 
54 
55 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat l A- bucătar 
Ingrijitoare 
Muncitor calificat lA 
Muncitor calificat lA 
Inspector de specialitate lA  
Medic specialist 
Şofer l 

  
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 

S 
S 

G,M 

 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Calificare bucătar 
 
Calificare croitorie 
Calificare fochist 
 
medicină ( Preşedinte CEMPAH) 
Calificări specifice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 2 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 

conducere 
Nivelul 

studiilor 
Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   69  
 Personal de conducere şi administrare     
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1 

2 

3 

 

Inspector de specialitate lA 

Magaziner l 

Şef centru S 

S 

M 

1 

1 

1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 

 

4 

 

 

5-11 

12 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Asistent social principal 

 

 

Instructor de educ principal 

Psiholog principal 

 

 

S 

 

M 

S 

 

1 

 

7 

1 

 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare + curs postuniversitar în  

asistenţă socială 

 

psihologie 

 

13 

14-20 

21-49 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Kinetoterapeut principal 

Asistent medical principal 

Infirmiera 

  

S 

PL 

G,M 

 

1 

7 

29 

 

Kinetoterapie 

Medicale 

Curs de cruce roşie 

 

50-56 

57-63 

64 

65-66 

67-68 

69 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat l A- bucătar 

Ingrijitoare 

Muncitor calificat lA 

Şofer l 

Muncitor calificat IA 

Inspector de specialitate lA 

  

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

S 

 

7 

7 

1 

2 

2 

1 

 

Calificare bucătar 

 

Calificări specifice 

Calificări specifice 

Calificari specifice 

Economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI “ELENA”  
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   19  

 

1 

2 

Personal de conducere şi administrare 

 

Referent lA  

 

şef centru 

 

 

S 

M 

 

1 

1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc 

 

 

3-10 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

  

 

M 

 

 

8 

 

 

 

 

11 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 

familiale 

Asistent social principal/Lucrător social 

  

 

 

S/,Pl,M 

 

 

 

1 

 

 

 

Asistent social sau lucrator social 
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principal 

 

12 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

  

PL 

 

1 

 

Asistenţă medicală 

 

13-15 

16-17 

18 

19 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat lA- bucătar 

Ingrijitoare 

Şofer l  

Muncitor calificat l A 

  

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

 

3 

2 

1 

1 

 

calificare de bucătar 

 

calificări specifice 

calificări specifice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
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HOTĂRÂREA NR. 49 

din 28 februarie 2022 

 
privind: preluarea în domeniul public al județului Galați a unor bunuri de natura activelor fixe, rezultate din investițiile din 
cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 – 2020” și  
transmiterea acestora în concesiune către Operatorul Regional S.C. Apă Canal S.A. Galați 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.610/17.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 2394/28.01.2022 a S.C. Apă Canal S.A. Galați, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu 

nr. 1610/28.01.2022; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 497/17.09.2010 privind delegarea serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. Apă Canal S.A. Galați; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 208/29.11.2016 privind aprobarea Studiului de 

Fezabilitate şi a Indicatorilor tehnico-economici aferenţi „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată 
în judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020”, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 77/24.04.2017 privind aprobarea cofinanţării 
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020”, în cuantum 
de 349.208 euro fără TVA, reprezentând 2% din valoarea investiţiilor, aferentă Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (6) lit. b), art. 24 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi art. 29 alin. (1) din Legea nr. 
51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 108 lit. e) şi ale art. 173 alin. (1) lit. c) și d), alin. (4) lit. a) și alin. (5) lit. m) din Codul 
administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă preluarea în domeniul public al Județului Galați și înregistrarea în evidențele contabile ca mijloace 
fixe a bunurilor rezultate în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în 
perioada 2014 – 2020”, conform anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Inventarul centralizat al bunurilor ce aparțin domeniului public al județului Galați se modifică în mod 
corespunzător. 

(3) Direcția Economie și Finanțe și Direcția Patrimoniu, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Galați, vor duce la îndeplinire prevederile art. 1 alin. (1) și (2) din hotărâre. 

 
Art.2. (1) Se aprobă transmiterea în concesiune a bunurilor prevăzute la art. 1 a prezentei hotărâri, către Operatorul 

Regional S.C. Apă Canal S.A. Galați, pentru realizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în aria de delegare a 
Județului Galați, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor, la valoarea de 45.824.411,00 lei. 

(2) Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 29/16108/23.09.2010 se 
modifică, în mod corespunzător, prin act adiţional. 

 
Art.3. Predarea–primirea în concesiune a bunurilor rezultate din proiect se va realiza în termen de 30 de zile de la data 

adoptării prezentei hotărâri. 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica: Operatorului Regional S.C. Apă-Canal S.A. Galați și Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Serviciul Regional Apa Galați. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 

 
ANEXĂ 

LISTA 
cu bunurile preluate în concesiune, de către Operatorul Regional S.C. Apă-Canal S.A. Galați, 

bunuri rezultate din investițiile din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 – 2020” 
 

Obiectiv: SEAU Berești 

Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020 

Contract: „GL-CL-05 - SEAU Movileni, SEAU Berești, Depozit nămol SEAU Galați, Depozit nămol UAT Șendreni” 

Obiectiv: SEAU Berești  

Nr. crt. Ob. DENUMIRE cod clasificare D.N.U. 

TOTAL  de transferat în 

domeniul public (lei cu 

TVA) 

Număr 

inventar 

* * Constructie tip hala cu structura metalica - Corp hala metalica pentru obiectele 2.3/2.4/2.5 334.983,20   

1 * Constructie tip hala cu structura metalica - Corp hala metalica 

pentru obiectele 2.3/2.4/2.5 

1.8.10. 20  ani 334.983,20   

* 1 Obiect 2.3 Canal intrare si gratare rare 316.077,28   

2 1.2 Instalatii mecanice Canal intrare si gratare rare - gratar rar 

mecanic - SEAU Beresti 

2.1.17.2. 8 ani 197.579,68   

3 1.3 Instalatii mecanice Canal intrare si gratare rare - transportor 

retineri grosiere - SEAU Beresti 

2.1.24.7. 15 ani 33.958,68   

4 1.4 Instalatii mecanice Canal intrare si gratare rare - stavila plana 

cu actionare manuala - SEAU Beresti 

2.1.17.2. 8 ani 53.192,80   

5 1.5 Instalatii mecanice Canal intrare si gratare rare - 

instrumentatie (senzor nivel ultrasonic)  - SEAU Beresti 

2.2.8. 10 ani 15.436,53   

6 1.6 Instalatii mecanice Canal intrare si gratare rare - container  - 

SEAU Beresti 

2.1.23.5. 6 ani 2.374,86   

7 1.7 Instalatii mecanice Canal intrare si gratare rare - palan manual 2.3.6.1. 8 ani 6.173,66   
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- SEAU Beresti 

8 1.8 Instalatii electrice si automatizare canal intrare si gratare rare - 

SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 7.361,07   

*   Obiect 2.4 Statie pompare admisie 125.258,91   

9 2.2 Instalatii mecanice statie pompare admisie - pompe 

submersibile, armaturi si instrumentatie (Senzor de nivel 

ultrasonic, Senzori de nivel cu plutitori)  - SEAU Beresti 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 93.959,89   

10 2.3 Instalatii mecanice Statie pompare admisie - mixer 

submersibil  - SEAU Beresti 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 16.931,66   

11 2.4 Instalatii mecanice Statie pompare admisie - pompa basa  - 

SEAU Beresti 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 868,85   

12 2.5 Instalatii mecanice statie pompare admisie - sistem de ridicare 

(pompe,mixere)  - SEAU Beresti 

2.3.6.1. 8 ani 1.129,49   

13 2.6 Instalatii electrice si automatizare statie pompare admisie - 

SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 12.369,02   

* 3 Obiect 2.5 Instalatie pretratare mecanica 637.003,22   

14 3.2 Instalatii mecanice instalatie pretratare mecanica - instalatie 

compacta epurare mecanica - SEAU Beresti 

2.1.17.2. 8 ani 501.297,61   

15 3.3 Instalatii mecanice instalatie pretratare mecanica - container  - 

SEAU Beresti 

2.1.23.5. 6 ani 8.164,76   

16 3.4 Instalatii mecanice  instalatie pretratare mecanica - ventilator 

de perete  - SEAU Beresti 

2.1.17.3. 8 ani 2.652,39   

17 3.5 Instalatii mecanice  instalatie pretratare mecanica - 

instrumentatie (Senzor H2S, CH4)  - SEAU Beresti 

2.2.8. 10 ani 18.575,24   

18 3.6 Instalatii electrice si automatizare  Instalatie pretratare 

mecanica - SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 106.313,22   

* 4 Obiect 2.6 Statie de receptie vidanje 320.242,92   

19 4.1 Constructie  statie de receptie vidanje - SEAU Beresti 1.8.4. 40 ani 4.995,87   

20 4.2 Instalatii mecanice Statie de receptie vidanje - instalatie 

compacta prealuare vidanje - SEAU Beresti 

2.1.17.2 8 ani 307.101,61   

21 4.3 Instalatii electrice si automatizare statie de receptie vidanje - 

SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 8.145,44   

  5 Obiect 2.7 Camin debitmetru influent 55.945,36   

22 5.1 Instalatii mecanice  camin debitmetru influent - debitmetru 

electromagnetic camin debitmetru influent - SEAU Beresti 

2.2.8. 10 ani 50.153,05   

23 5.2 Instalatii electrice si automatizare  camin debitmetru influent - 

SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 5.792,31   

* * Constructie semingropata din beton armat - Camera distributie treapta biologica/Bazin 

anaerob/Bazine cu namol activat pentru obiectele 2.8/2.9/2.10.1 

550.200,48   

24 * Constructie semingropata din beton armat - Camera distributie 

treapta biologica/Bazin anaerob/Bazine cu namol activat 

pentru obiectele 2.8/2.9/2.10.1 

1.8.15. 30 ani 550.200,48   

* 6 Obiect 2.8 Camera distributie treapta biologica 35.766,36   

25 6.2 Instalatii mecanice camera distributie treapta biologica - 

stavila manuala de perete  - SEAU Beresti 

2.1.17.2 8 ani 18.872,10   

26 6.3 Instalatii electrice si automatizare camera distributie treapta 

biologica - SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 16.894,26   

* 7 Obiect 2.9 Bazin anaerob 59.403,84   

27 7.2 Instalatii mecanice bazin anaerob - mixer submersibil  - 

SEAU Beresti 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 30.492,96   

28 7.3 Instalatii mecanice bazin anaerob - sistem de ridicare mixer  - 

SEAU Beresti 

2.3.6.1. 8 ani 3.388,49   

29 7.4 Instalatii electrice si automatizare  bazin anaerob - SEAU 

Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 25.522,39   

  8 Obiect 2.10.1 Bazine cu namol activat 568.384,74   

30 8.2 Instalatii mecanice bazine cu namol activat - mixer 

submersibil  - SEAU Beresti 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 196.288,48   

31 8.3 Instalatii mecanice bazine cu namol activat - sistem de 

ridicare mixer  - SEAU Beresti 

2.3.6.1. 8 ani 5.453,21   

32 8.4 Instalatii mecanice Bazine cu namol activat - sistem de aerare 

- SEAU Beresti 

2.1.17.3. 8 ani 153.927,32   

33 8.5 Instalatii mecanice bazine cu namol activat - Instrumentatie 

(Senzor oxigen dizolvat, Senzor suspensii solide, Senzor pH + 

Temperatura, Senzor NH4, Senzor redox, Senzor NO3)  - 

SEAU Beresti 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 185.383,21   

34 8.6 Instalatii mecanice bazine cu namol activat - pompa drenaj 

mobila  - SEAU Beresti 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 4.193,40   

35 8.7 Instalatii electrice si automatizare bazine cu namol activat - 

SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 23.139,12   

* 9 Obiect 2.10.2 Decantoare secundare 786.341,88   

36 9.1 Constructii civile decantoare secundare - SEAU Beresti 1.8.15. 30 ani 157.374,27   

37 9.2 Instalatii mecanice Decantoare secundare - pod raclor circular 

- SEAU Beresti 

2.1.24.4.2. 30 ani 605.828,49   

38 9.3 Instalatii electrice si automatizare decantoare secundare - 

SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 23.139,12   

* 10 Obiect 2.10.2 a Camera de distributie decantoare secundare 92.058,16   

39 10.1 Constructii civile camera de distributie decantoare secundare - 

SEAU Beresti 

1.8.15. 30 ani 31.475,31   

40 10.2 Instalatii mecanice camera de distributie decantoare secundare 

- stavila manuala de perete  - SEAU Beresti 

2.3.6.1. 8 ani 60.582,85   

* * Constructie tip hala cu structura metalica - Corp hala metalica pentru obiectele 2.11/2.12 179.117,87   

41 * Constructie tip hala cu structura metalica - Corp hala metalica 

pentru obiectele 2.11/2.12 

1.8.10. 20 ani 179.117,87   

* 11 Obiect 2.11 Statie de suflante 444.033,25   

42 11.2 Instalatii mecanice statie de suflante - suflante cu lobi, 

armaturi si instrumentatie (Senzor de presiune)  - SEAU 

Beresti 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 212.251,13   

43 11.3 Instalatii mecanice statie de suflante - ventilator de perete  - 

SEAU Beresti 

2.1.17.3. 8 ani 538,19   

44 11.4 Instalatii mecanice statie de suflante - palan manual  - SEAU 

Beresti 

2.3.6.1. 8 ani 2.145,58   

45 11.5 Instalatii electrice şi automatizare statie de suflante - SEAU 

Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 229.098,35   
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* 12 Obiect 2.12 Stocare - dozare reactiv precipitare chimica fosfor 208.579,05   

46 12.2 Instalatii mecanice Stocare / dozare reactiv precipitare 

chimica fosfor  - rezervor clorura ferica  - SEAU Beresti 

2.1.17.7. 10 ani 56.876,09   

47 12.3 Instalatii mecanice Stocare / dozare reactiv precipitare 

chimica fosfor - pompa dozatoare - SEAU Beresti 

2.1.17.1.2. 10 ani 82.716,20   

48 12.4 Instalatii mecanice Stocare / dozare reactiv precipitare 

chimica fosfor - pompa transvazare - SEAU Beresti 

2.1.17.1.2. 10 ani 12.839,87   

49 12.5 Instalatii mecanice Stocare / dozare reactiv precipitare 

chimica fosfor - instrumentatie (debitmetru electromagnetic, 

senzori de nivel)  - SEAU Beresti 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 31.601,93   

50 12.6 Instalatii mecanice Stocare / dozare reactiv precipitare 

chimica fosfor - ventilator de perete - SEAU Beresti 

2.1.17.3. 8 ani 1.858,38   

51 12.7 Instalatii electrice şi automatizare stocare - dozare reactiv 

precipitare chimica fosfor - SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 22.686,58   

* 13 Obiect 2.13 Instalatie dezinfectie UV 127.624,13   

52 13.1 Instalatii mecanice Instalatie dezinfectie UV - unitate 

dezinfectie UV si armaturi - SEAU Beresti 

2.1.25.1. 10 ani 123.340,23   

53 13.2 Instalatii electrice şi automatizare  instalatie dezinfectie UV - 

SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 4.283,90   

* 14 Obiect 2.14 Camin debitmetru efluent 28.114,44   

54 14.1 Constructie  camin debitmetru efluent - SEAU Beresti 1.8.15. 30 ani 5.514,73   

55 14.2 Instalatii mecanice camin debitmetru efluent - debitmetru 

electromagnetic si armaturi - SEAU Beresti 

2.1.27. 6 ani 18.255,47   

56 14.3 Instalatii electrice şi automatizare camin debitmetru efluent - 

SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 4.344,24   

* 15 Obiect 2.15 Statie pompare apa tehnologica 57.106,68   

57 15.1 Constructie Statie pompare apa tehnologica - SEAU Beresti 1.8.12. 40 ani 12.119,66   

58 15.2 Instalatii mecanice Statie pompare apa tehnologica - grup 

hidrofor si instrumentatie (Senzor de nivel ultrasonic, Senzori 

de nivel cu plutitori) - SEAU Beresti 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 35.862,91   

59 15.3 Instalatii mecanice Statie pompare apa tehnologica - pompa de 

basa - SEAU Beresti 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 1.830,63   

60 15.4 Instalatii mecanice Statie pompare apa tehnologica - sistem de 

ridicare pompe - SEAU Beresti 

2.3.6.1. 8 ani 1.983,85   

61 15.5 Instalatii electrice şi automatizare statie pompare apa 

tehnologica - SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 5.309,63   

* 16 Obiect 2.16 Colector si gura de descarcare efluent  - SEAU Beresti 122.700,66   

62 16.1 Constructii civile colector si gura de descarcare efluent si 

statia de pompare pentru nivele mari 

1.8.7. 40 ani 122.700,66   

* 17 Obiect 2.17 Ingrosator de namol/Bazin tampon namol 388.085,47   

63 17.1 Constructie Ingrosator de namol/Bazin tampon namol - SEAU 

Beresti 

1.8.13. 40 ani 173.262,78   

64 17.2 Instalatii mecanice  Ingrosator de namol/Bazin tampon namol 

- pod raclor tip pieptene si instrumentatie (senzor de nivel 

ultrasonic) - SEAU Beresti 

2.1.24.4.2. 30 ani 201.065,92   

65 17.3 Instalatii electrice si automatizare ingrosator de namol/Bazin 

tampon namol - SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 13.756,77   

* 18 Obiect 2.18 Hala deshidratare namol 1.699.690,19   

66 18.1 Constructii civile hala deshidratare namol (Constructie tip 

hala cu structura metalica) - SEAU Beresti 

1.8.10. 20 ani 276.688,30   

67 18.2 Instalatii mecanice Hala deshidratare namol - pompa 

volumetrica cu surub, armaturi si instrumentatie (debitmetru 

namol ingrosat) - SEAU Beresti 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 115.907,94   

68 18.3 Instalatii mecanice Hala deshidratare namol - mixer static 

namol/polimer  - SEAU Beresti 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 5.886,45   

69 18.4 Instalatii mecanice Hala deshidratare namol - echipament 

deshidratare tip filtru banda - SEAU Beresti 

2.1.24.4. 24 ani 894.663,77   

70 18.5 Instalatii mecanice Hala deshidratare namol - transportor 

elicoidal - SEAU Beresti 

2.1.24.4. 24 ani 141.262,64   

71 18.6 Instalatii mecanice Hala deshidratare namol - container namol  

- SEAU Beresti 

2.1.23.5. 6 ani 13.584,19   

72 18.7 Instalatii mecanice Hala deshidratare namol - ventilator de 

perete  - SEAU Beresti 

2.1.17.3. 8 ani 2.943,24   

73 18.8 Instalatii mecanice Hala deshidratare namol - palan manual - 

SEAU Beresti 

2.3.6.1. 8 ani 2.942,03   

74 18.9 Instalatii electrice si automatizare hala deshidratare namol - 

SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 245.811,63   

* 19 Obiect 2.19 Statie de pompare supernatant 88.647,83   

75 19.1 Constructie  Statie de pompare supernatant - SEAU Beresti 1.8.13. 40 ani 45.962,06   

76 19.2 Instalatii mecanice Statie de pompare supernatant - pompa 

submersibila, armaturi si instrumentatie (Debitmetru 

electromagnetic, Senzor de nivel ultrasonic, Senzori de nivel 

cu plutitori)  - SEAU Beresti 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 19.374,11   

77 19.3 Instalatii mecanice Statie de pompare supernatant - mixer 

submersibil - SEAU Beresti 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 8.219,06   

78 19.4 Instalatii mecanice Statie de pompare supernatant - sistem de 

ridicare (pompe,mixer)  - SEAU Beresti 

2.3.6.1. 8 ani 1.758,21   

79 19.5 Instalatii electrice si automatizare statie de pompare 

supernatant - SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 13.334,39   

* 20 Obiect 2.20 Depozit de namol 213.374,63   

80 20.1 Constructie Depozit de namol (Constructie tip hala cu 

structura metalica) - SEAU Beresti 

1.8.10. 20 ani 209.090,72   

81 20.2 Instalatii electrice si automatizare Depozit de namol - SEAU 

Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 4.283,91   

* 21 Obiect 2.21 Statie pompare canalizare incinta 65.847,83   

82 21.1 Constructie Statie pompare canalizare incinta  - SEAU Beresti 1.8.13. 40 ani 23.495,11   

83 21.2 Instalatii mecanice Statie pompare canalizare incinta - pompa 

submersibila, armaturi si instrumentatie (Debitmetru 

electromagnetic)  - SEAU Beresti 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 27.389,24   

84 21.3 Instalatii electrice si automatizare Statie pompare canalizare 

incinta - SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 14.963,48   

* 22 Obiect 2.22 Retele in incinta (retele canalizare, retele de apa potabila, retele electrice, etc.) 1.097.656,85   

85 22.1 Retele in incinta (retele canalizare, retele de apa potabila etc.) 1.8.15. 30 ani 791.568,90   
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- SEAU Beresti 

86 22.2 Retele electrice in incinta inclusiv iluminat exterior - SEAU 

Beresti 

1.7.2.2. 12 ani 306.087,95   

* 23 Obiect 2.23 Pavilion administrativ 474.777,20   

87 23.1 Constructie Pavilion administrativ - SEAU Beresti 1.8.13. 40 ani 377.031,81   

88 23.2 Instalatii electrice si automatizare Pavilion administrativ - 

SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 97.745,39   

* 24 Obiect 2.24 Atelier si depozit 891.100,27   

89 24.1 Constructie  Atelier si depozit - SEAU Beresti 1.8.13. 40 ani 123.714,32   

90 24.2 Instalatii mecanice Atelier si depozit - SEAU Beresti 2.1.24.7. 15 ani 752.422,47   

91 24.3 Instalatii electrice si automatizare Atelier si depozit - SEAU 

Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 14.963,48   

* 25 Obiect 2.25 Cabina poarta 29.661,53   

92 25.1 Constructie  Cabina poarta - SEAU Beresti 1.1.2. 20 ani 14.722,16   

93 25.2 Instalatii electrice si automatizare Cabina poarta - SEAU 

Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 9.050,51   

94 25.3 Lucrari sanitare si HVAC Cabina poarta - SEAU Beresti 2.1.24.7. 15 ani 5.888,86   

* 26 Obiect 2.26 Amenajare incinta (drumuri, alei, platforme, peisagistica, etc)  - SEAU Beresti 196.769,96   

95 26.1 Drumuri, alei, platforme in incinta SEAU Beresti 1.1.5.1. 30 ani 196.769,96   

  27 Obiect 2.27 Imprejmuire si porti  - SEAU Beresti 77.158,53   

96   Imprejmuire si porti  SEAU Beresti 1.6.3.2. 25 ani 77.158,53   

  28 Obiect 2.28 Drum de acces statie de epurare  - SEAU Beresti 947.134,95   

97 28.1 Drum de acces statie de epurare 1.3.7.2. 25 ani 947.134,95   

* 29 Obiect 2.29 Generator de urgenta 203.419,05   

98 29.1 Constructie Generator de urgenta - SEAU Beresti 1.7.3. 20 ani 2.497,94   

99 29.2 Instalatii electrice si automatizare Generator de urgenta - 

SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 200.921,11   

* 30 Obiect 2.30 Post de transformare si alimentare cu energie electrica 502.127,81   

100 30.1 Constructie Post de transformare si alimentare cu energie 

electrica - SEAU Beresti 

1.7.3. 20 ani 3.746,89   

101 30.2 Instalatii electrice si automatizare Post de transformare si 

alimentare cu energie electrica - SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 498.380,92   

* 31 Obiect 2.31 Dotari 539.241,89   

102 31.1 Echipamente Laborator - SEAU Beresti 2.2.6.2. 10 ani 471.714,43   

103 31.2 Mobilier si Mobilier Laborator, PSI, etc - SEAU Beresti 3.1.6. 8 ani 67.527,46   

* 32 Obiect 2.32 Instalatii automatizare si control (SCADA) - SEAU Beresti 508.879,50   

104 32.1. Instalatii automatizare si control (SCADA) 2.2.3.2. 10 ani 508.879,50   

* 33 Obiect 2.34 Camin colectare grasimi  - SEAU Beresti 5.345,84   

105 33.1. Constructii civile Camin colectare grasimi 1.8.15. 30 ani 5.345,84   

* 34 Obiect 2.35 Prelevator automat de probe influent inclusiv masura parametri 154.606,67   

106 34.1 Instalatii mecanice Prelevator automat de probe influent 

inclusiv masura parametri - echipament prelevare probe si 

Instrumentatie (Senzori on-line: Ph + Temperatura, Senzor on-

line: MTS, Senzor on-line: CCO)  - SEAU Beresti 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 148.814,37   

107 34.2 Instalatii electrice si automatizare Prelevator automat de probe 

influent inclusiv masura parametri - SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 5.792,30   

* 35 Obiect 2.36 Statie de pompare namol activ recirculat si in exces 221.557,86   

108 35.1 Constructii civile statie de pompare namol activ recirculat si 

in exces - SEAU Beresti 

1.8.13. 40 ani 92.130,88   

109 35.2 Instalatii mecanice statie de pompare namol activ recirculat si 

in exces - stavila manuala de perete  - SEAU Beresti 

2.1.17.2. 8 ani 17.775,16   

110 35.3 Instalatii mecanice Statie de pompare namol activ recirculat si 

in exces - pompa submersibila namol recirculat, armaturi si 

instrumentatie (Debitmetru electromagnetic, Senzori de nivel 

cu plutitori) - SEAU Beresti 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 57.512,90   

111 35.4 Instalatii mecanice Statie de pompare namol activ recirculat si 

in exces - pompa submersibila namol in exces - SEAU Beresti 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 25.096,45   

112 35.5 Instalatii mecanice Statie de pompare namol activ recirculat si 

in exces -  sistem de ridicare pompe - SEAU Beresti 

2.3.6.1. 8 ani 4.183,76   

113 35.6 Instalatii electrice si automatizare statie de pompare namol 

activ recirculat si in exces - SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 24.858,71   

* 36 Obiect 2.37 Prelevator automat de probe efluent inclusiv masura parametri 328.955,55   

114 36.1 Instalatii mecanice prelevator automat de probe efluent 

inclusiv masura parametri - echipament prelevare probe si 

Instrumentatie (Senzori on-line: Ph + Temperatura, Senzor on-

line: MTS, Senzor on-line: CCO, Senzor on-line: NH4)  - 

SEAU Beresti 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 323.163,24   

115 36.2 Instalatii electrice si automatizare prelevator automat de probe 

efluent inclusiv masura parametri - SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 5.792,31   

* 37 Obiect 2.38 Instalatie de preparare si dozare polielectrolit 153.013,82   

116 37.1 Instalatii mecanice Instalatie de preparare si dozare 

polielectrolit - Instalatie preparare polimer - SEAU Beresti 

2.1.6.6. 10 ani 116.432,89   

117 37.2 Instalatii mecanice Instalatie de preparare si dozare 

polielectrolit - pompe dozare polimer si instrumentatie-

debitmetru dozare polimer) - SEAU Beresti 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 32.840,05   

118 37.3 Instalatii electrice si automatizare  Instalatie de preparare si 

dozare polielectrolit - SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 3.740,88   

* 38 Obiect 2.39 Instalatie de conditionare a namolului cu var 189.681,57   

119 38.1 Constructii civile Instalatie de conditionare a namolului cu var 

- SEAU Beresti 

1.8.8. 30 ani 15.615,11   

120 38.2 Instalatii mecanice Instalatie de conditionare a namolului cu 

var - instalatie stocare si dozare var - SEAU Beresti 

2.1.6.6. 10 ani 100.349,53   

121 38.3 Instalatii mecanice Instalatie de conditionare a namolului cu 

var - mixer biax namol cu var - SEAU Beresti 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 69.734,72   

122 38.4 Instalatii electrice si automatizare Instalatie de conditionare a 

namolului cu var - SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 3.982,21   

  39 Obiect 2.40 Camin colectare spuma - SEAU Beresti 5.901,04   

123 39.1 Constructie  Camin colectare spuma 1.8.15. 30 ani 5.901,04   

  40 Obiect 2.41 Vehicule operationale 945.384,58   

124 40.1 Incarcator frontal - SEAU Beresti 2.3.2.3. 6 ani 472.692,29   

125 40.2 Camion autoincarcabil cu platforma pentru container - SEAU 

Beresti 

2.3.2.2.9.3. 7 ani 472.692,29   
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  41 Obiect 2.42 Camin de vana si apometru apa potabila 19.865,22   

126 41.1 Constructii civile Camin de vana si apometru apa potabila - 

SEAU Beresti 

1.8.15. 30 ani 5.106,86   

127 41.2 Instalatii mecanice Camin de vana si apometru apa potabila - 

debitmetru electromagnetic si armaturi  - SEAU Beresti 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 4.561,44   

128 41.3 Instalatii electrice si automatizare Camin de vana si apometru 

apa potabila - SEAU Beresti 

2.1.16.5. 10 ani 10.196,92   

    Total SEAU Beresti     14.996.828,07   

 

 

         Obiectiv: DEPOZIT NĂMOL UAT ȘENDRENI 

Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020 

Contract: „GL-CL-05 - SEAU Movileni, SEAU Berești, Depozit nămol SEAU Galați, Depozit nămol UAT Șendreni” 

Obiectiv: DEPOZIT NĂMOL UAT ȘENDRENI  

Nr. crt. Ob. DENUMIRE cod clasificare D.N.U. 

TOTAL  de transferat în 

domeniul public (lei cu 

TVA) 

Număr 

inventar 

* 1 Obiect 4.3 Depozit namol  din care: 10.539.569,93   

1 1.1 
 constructie  Depozit namol  Sendreni -incinte 1,2 (tip Hala 

cu structura metalica)  
1.8.10. 

20 ani 
975.769,48   

2 1.2 
 constructie Depozit namol Sendreni -incinte 3,4,5(tip Hala 

cu structura metalica)  
1.8.10. 

20 ani 
1.463.660,24   

3 1.3 
Instalatii mecanice si echipamente la Depozit namolSendreni-

incinte 1,2   
2.1.17.3. 

8 ani 
3.057.843,24 

  

4 1.4 
Instalatii mecanice si echipamente  la Depozit namol 

Sendreni-incinte 3,4,5   
2.1.17.3. 

8 ani 
4.586.769,04 

  

5 1.5 
Instalatii electrice si automatizare la Depozit namol Sendreni 

- incinte 1,2 
2.1.16.5. 10 ani 182.211,17 

  

6 1.6 
Instalatii electrice si automatizare la Depozit namol Sendreni-

incinte 3,4,5 
2.1.16.5. 

10 ani 
273.316,76 

  

* 2 
Obiect 4.4 Instalatii electrice si de automatizare inclusiv Post de transformare la Depozit 

namol Sendreni 
515.906,25 

* 

7 2.1 
 Instalatii electrice si de automatizare si  Post de 

transformare la Depozit namol Sendreni 
2.1.16.5. 

10 ani 
515.906,25 

  

* 3 
Obiect4.5 Retele in incinta(sistem de drenaj, retea de apa pentru spalare depozite, retele 

electrice,etc) din care: 
321.452,07 

* 

8 3.1 
Retele in incinta (sistem de drenaj, retea de apa pentru 

spalare depozite)-Depozit namol Sendreni 
1.8.6. 

30 ani 
187.543,59 

  

9 3.2 Retele electrice si de automatizare in incinta 1.7.2.2. 12 ani 133.908,48   

* 4 Obiect 4.6 Imprejmuire si porti Depozit namol Sendreni 182.480,19 * 

10 4.1  Imprejmuire si porti Depozit namol Sendreni 1.6.3.2. 25 ani 182.480,19   

* 5 Obiect4.7 Drumuri , alei, platforme (amenajare incinta)-Depozit namol Sendreni 81.211,92 * 

11 5.1 
Drumuri , alei, platforme (amenajare incinta)-Depozit namol 

Sendreni 
1.1.5.1. 30 ani 81.211,92   

* 6 Obiect 4.8 Drum de acces Depozit namol Sendreni 1.436.168,36 * 

12 6.1 Drum de acces la Depozit namol Sendreni 1.1.5.1. 30 ani 1.436.168,36   

* * TOTAL DEPOZIT DE NAMOL SENDRENI 13.076.788,72 * 

 

         Obiectiv: SEAU  MOVILENI 

Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020 

Contract: „GL-CL-05 - SEAU Movileni, SEAU Berești, Depozit nămol SEAU Galați, Depozit nămol UAT Șendreni” 

Obiectiv: SEAU  MOVILENI 

Nr. crt. Ob. DENUMIRE cod clasificare D.N.U. 

TOTAL  de transferat în 

domeniul public (lei cu 

TVA) 

Număr 

inventar 

* * Constructie tip hala cu structura metalica - Corp hala metalica pentru obiectele 1.3/1.4/1.5 376.307,14   

1 * Constructie tip hala cu structura metalica - Corp hala 

metalica pentru obiectele 1.3/1.4/1.5 

1.8.10. 20 ani 376.307,14   

* 1 Obiect 1.3 Canal intrare si gratare rare 362.462,05 * 

2 1.2 Instalatii mecanice canal intrare si gratare rare - gratar rar 

mecanic - SEAU Movileni 

2.1.17.2. 8 ani 226.847,13   

3 1.3 Instalatii mecanice canal intrare si gratare rare - transportor 

retineri grosiere - SEAU Movileni 

2.1.24.7. 15 ani 38.990,04   

4 1.4 Instalatii mecanice canal intrare si gratare rare - stavila plana 

cu actionare manuala - SEAU Movileni 

2.1.17.2. 8 ani 61.074,14   

5 1.5 Instalatii mecanice canal intrare si gratare rare - 

instrumentatie (senzor nivel ultrasonic) - SEAU Movileni 

2.2.8. 10 ani 17.722,96   

6 1.6 Instalatii mecanice canal intrare si gratare rare - container - 

SEAU Movileni 

2.1.23.5. 6 ani 2.727,08   

7 1.7 Instalatii mecanice canal intrare si gratare rare - palan 

manual- SEAU Movileni 

2.3.6.1. 8 ani 7.087,00   

8 1.8 Instalatii electrice si automatizare canal intrare si gratare 

rare - SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 8.013,70   

* 2 Obiect 1.4 Statie pompare admisie 185.869,92 * 

9 2.2 Instalatii mecanice statie pompare admisie - pompe 

submersibile, armaturi si instrumentatie (Senzor de nivel 

ultrasonic, Senzori de nivel cu plutitori) - SEAU Movileni 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 143.217,69   

10 2.3 Instalatii mecanice statie pompare admisie - mixer 

submersibil - SEAU Movileni 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 25.811,40   

11 2.4 Instalatii mecanice statie pompare admisie - pompa basa - 

SEAU Movileni 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 1.324,36   

12 2.5 Instalatii mecanice statie pompare admisie - sistem de 

ridicare pompe si mixere - SEAU Movileni 

2.3.6.1. 8 ani 1.718,43   

13 2.6 Instalatii electrice si automatizare statie pompare admisie - 

SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 13.798,04   

* 3 Obiect 1.5 Instalatie pretratare mecanica 647.452,61 * 

14 3.2 Instalatii mecanice instalatie pretratare mecanica - instalatie 

compacta epurare mecanica - SEAU Movileni 

2.1.17.2. 8 ani 500.606,44   

15 3.3 Instalatii mecanice instalatie pretratare mecanica - container 

- SEAU Movileni 

2.1.23.5. 6 ani 8.153,49   

16 3.4 Instalatii mecanice instalatie pretratare mecanica -  ventilator 

de perete - SEAU Movileni 

2.1.17.3. 8 ani 2.648,74   

17 3.5 Instalatii mecanice instalatie pretratare mecanica - 2.2.8. 10 ani 18.549,64   
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instrumentatie (Senzor H2S, CH4) - SEAU Movileni 

18 3.6 Instalatii electrice si automatizare  Instalatie pretratare 

mecanica - SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 117.494,30   

* 4 Obiect 1.6 Statie de receptie vidanje 320.705,22 * 

19 4.1 Constructie - statie de receptie vidanje - SEAU Movileni 1.8.4. 40 ani 4.988,99   

20 4.2 Instalatii mecanice statie de receptie vidanje - instalatie 

compacta prealuare vidanje - SEAU Movileni 

2.1.17.2. 8 ani 306.678,20   

21 4.3 Instalatii electrice si automatizare statie de receptie vidanje 

- SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 9.038,03   

* 5 Obiect 1.7 Camin debitmetru influent 56.591,28 * 

22 5.1 Instalatii mecanice  camin debitmetru influent - debitmetru 

electromagnetic - SEAU Movileni 

2.2.8. 10 ani 50.083,91   

23 5.2 Instalatii electrice si automatizare  camin debitmetru 

influent - SEAU Movileni 

1.8.15. 30 ani 6.507,37   

* * Constructie semingropata din beton armat - Camera distributie treapta biologica/Bazin 

anaerob/Bazine cu namol activat pentru obiectele 1.8/1.9/1.10.1 

1.012.111,50   

24 * Constructie semingropata din beton armat - Camera 

distributie treapta biologica/Bazin anaerob/Bazine cu 

namol activat pentru obiectele 1.8/1.9/1.10.1 

1.8.15. 30 ani 1.012.111,50   

* 6 Obiect 1.8 Camera distributie treapta biologica 35.692,98 * 

25 6.2 Instalatii mecanice camera distributie treapta biologica - 

stavila manuala de perete - SEAU Movileni 

2.1.17.2. 8 ani 17.436,16   

26 6.3 Instalatii electrice si automatizare camera distributie 

treapta biologica - SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 18.256,82   

* 7 Obiect 1.9 Bazin anaerob 63.193,82 * 

27 7.2 Instalatii mecanice bazin anaerob - mixer submersibil - 

SEAU Movileni 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 32.146,42   

28 7.3 Instalatii mecanice bazin anaerob - sistem de ridicare mixer 

- SEAU Movileni 

2.3.6.1. 8 ani 3.571,82   

29 7.4 Instalatii electrice si automatizare  bazin anaerob - SEAU 

Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 27.475,58   

* 8 Obiect 1.10.1 Bazine cu namol activat 503.347,98 * 

30 8.2 Instalatii mecanice bazine cu namol activat - mixer 

submersibil bazine cu namol activat - SEAU Movileni 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 171.942,97   

31 8.3 Instalatii mecanice bazine cu namol activat - sistem de 

ridicare mixer  - SEAU Movileni 

2.3.6.1. 8 ani 4.776,88   

32 8.4 Instalatii mecanice bazine cu namol activat - sistem de 

aerare - SEAU Movileni 

2.1.17.3. 8 ani 134.836,46   

33 8.5 Instalatii mecanice   bazine cu namol activat - 

Instrumentatie (Senzor oxigen dizolvat, Senzor suspensii 

solide, Senzor pH + Temperatura, Senzor NH4, Senzor 

redox, Senzor NO3) - SEAU Movileni 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 162.391,59   

34 8.6 Instalatii mecanice bazine cu namol activat - pompa drenaj 

mobila - SEAU Movileni 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 3.671,83   

35 8.7 Instalatii electrice si automatizare bazine cu namol activat - 

SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 25.728,25   

* 9 Obiect 1.10.2 Decantoare secundare 873.353,81 * 

36 9.1 Constructii-decantoare secundare - SEAU Movileni 1.8.15. 30 ani 316.936,95   

37 9.2 Instalatii mecanice decantoare secundare -  pod raclor 

circular - SEAU Movileni 

2.1.24.4.2. 30 ani 530.688,61   

38 9.3 Instalatii electrice si automatizare decantoare secundare - 

SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 25.728,25   

* 10 Obiect 1.10.2 a Camera de distributie decantoare secundare 116.457,94 * 

39 10.1 Constructie  camera de distributie la decantoare secundare - 

SEAU Movileni 

1.8.15. 30 ani 63.387,87   

40 10.2 Instalatii mecanice camera de distributie decantoare 

secundare - stavila manuala de perete - SEAU Movileni 

2.3.6.1. 8 ani 53.070,07   

* * Constructie  - Corp hala cu structura metalica pentru obiectele 1.11/1.12 181.987,25 * 

41 * Constructie  - Corp hala cu structura metalica pentru 

obiectele 1.11/1.12 

1.8.10. 20 ani 181.987,25   

* 11 Obiect 1.11 Statie de suflante 692.122,12 * 

42 11.2 Instalatii mecanice statie de suflante - suflante cu lobi, 

armaturi si instrumentatie (Senzor de presiune)  - SEAU 

Movileni 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 432.142,82   

43 11.3 Instalatii mecanice statie de suflante - ventilator de perete - 

SEAU Movileni 

2.1.17.3. 8 ani 1.095,40   

44 11.4 Instalatii mecanice statie de suflante - palan manual - SEAU 

Movileni 

2.3.6.1. 8 ani 4.373,19   

45 11.5 Instalatii electrice şi automatizare statie de suflante - SEAU 

Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 254.510,71   

* 12 Obiect 1.12 Stocare - dozare reactiv precipitare chimica fosfor 228.971,71 * 

46 12.2 Instalatii mecanice- Stocare/dozare reactiv precipitare 

chimica fosfor - rezervor clorura ferica - SEAU Movileni 

2.1.17.7. 10 ani 61.045,24   

47 12.3 Instalatii mecanice Stocare/dozare reactiv precipitare 

chimica fosfor - pompa dozatoare - SEAU Movileni 

2.1.17.1.2. 10 ani 91.567,20   

48 12.4 Instalatii mecanice Stocare/dozare reactiv precipitare chimica 

fosfor - pompa transvazare - SEAU Movileni 

2.1.17.1.2. 10 ani 14.243,92   

49 12.5 Instalatii mecanice stocare/dozare reactiv precipitare chimica 

fosfor - instrumentatie (debitmetru electromagnetic, 

senzori de nivel) - SEAU Movileni 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 34.591,55   

50 12.6 Instalatii mecanice stocare/dozare reactiv precipitare chimica 

fosfor - ventilator de perete - SEAU Movileni 

2.1.17.3. 8 ani 2.036,58   

51 12.7 Instalatii electrice şi automatizare stocare/dozare reactiv 

precipitare chimica fosfor - SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 25.487,22   

* 13 Obiect 1.13 Instalatie dezinfectie UV 201.552,72 * 

52 13.1 Instalatii mecanice Instalatie dezinfectie UV - unitate 

dezinfectie UV si armaturi - SEAU Movileni 

2.1.25.1. 10 ani 196.732,44   

53 13.2 Instalatii electrice şi automatizare  instalatie dezinfectie UV - 

SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 4.820,28   

* 14 Obiect 1.14 Camin debitmetru efluent 28.621,61 * 

54 14.1 Constructie- camin debitmetru efluent - SEAU Movileni 1.8.15. 30 ani 5.571,05   

55 14.2 Instalatii mecanice- camin debitmetru efluent - debitmetru 

electromagnetic si armaturi - SEAU Movileni 

2.1.27. 6 ani 18.230,28   
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56 14.3 Instalatii electrice şi automatizare camin debitmetru efluent - 

SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 4.820,28   

* 15 Obiect 1.15 Statie pompare apa tehnologica 57.710,79 * 

57 15.1 Constructie statie pompare apa tehnologica - SEAU 

Movileni 

1.8.12. 40 ani 12.243,51   

58 15.2 Instalatii mecanice statie pompare apa tehnologica - grup 

hidrofor si instrumentatie (Senzor de nivel ultrasonic, 

Senzori de nivel cu plutitori) - SEAU Movileni 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 35.813,45   

59 15.3 Instalatii mecanice statie pompare apa tehnologica - pompa 

de basa - SEAU Movileni 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 1.828,10   

60 15.4 Instalatii mecanice  statie pompare apa tehnologica - sistem 

de ridicare pompe - SEAU Movileni 

2.3.6.1. 8 ani 1.981,13   

61 15.5 Instalatii electrice şi automatizare statie pompare apa 

tehnologica - SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 5.844,60   

* 16 Obiect 1.16 Colector si gura de descarcare efluent si statia de pompare pentru nivele mari 1.639.143,02 * 

62 16.1 Constructie- colector si gura de descarcare efluent si statia de 

pompare pentru nivele mari - SEAU Movileni 

1.8.7. 40 ani 1.612.751,99   

63 16.2 Instalatii electrice si automatizare colector si gura de 

descarcare efluent si statia de pompare pentru nivele mari - 

SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 26.391,03   

* 17 Obiect 1.17 Ingrosator de namol/Bazin tampon namol 412.314,59 * 

64 17.1 Constructie-Ingrosator de namol/Bazin tampon namol - 

SEAU Movileni 

1.8.13. 40 ani 201.210,48   

65 17.2 Instalatii mecanice Ingrosator de namol/Bazin tampon namol 

- pod raclor tip pieptene si instrumentatie (senzor de nivel 

ultrasonic) - SEAU Movileni 

2.1.24.4.2. 30 ani 196.884,29   

66 17.3 Instalatii electrice si automatizare ingrosator de namol/Bazin 

tampon namol - SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 14.219,82   

* 18 Obiect 1.18 Hala deshidratare namol 1.801.070,67 * 

67 18.1 Constructie -Hala deshidratare namol (Constructie tip hala 

cu structura metalica) - SEAU Movileni 

1.8.10. 20 ani 276.306,81   

68 18.2 Instalatii mecanice Hala deshidratare namol - pompa 

volumetrica cu surub, armaturi si instrumentatie 

(debitmetru namol ingrosat) - SEAU Movileni 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 123.254,54   

69 18.3 Instalatii mecanice Hala deshidratare namol - mixer static 

namol/polimer - SEAU Movileni 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 6.260,36   

70 18.4 Instalatii mecanice Hala deshidratare namol - Echipament 

deshidratare tip filtru banda - SEAU Movileni 

2.1.24.4. 24 ani 951.379,63   

71 18.5 Instalatii mecanice Hala deshidratare namol -Transportor 

elicoidal hala deshidratare namol - SEAU Movileni 

2.1.24.4. 24 ani 150.219,15   

72 18.6 Instalatii mecanice Hala deshidratare namol - container 

namol hala deshidratare namol - SEAU Movileni 

2.1.23.5. 6 ani 14.445,17   

73 18.7 Instalatii mecanice Hala deshidratare namol - ventilator de 

perete hala deshidratare namol - SEAU Movileni 

2.1.17.3. 8 ani 3.127,17   

74 18.8 Instalatii mecanice Hala deshidratare namol - palan manual 

hala deshidratare namol - SEAU Movileni 

2.3.6.1. 8 ani 3.129,57   

75 18.9 Instalatii electrice si automatizare hala deshidratare namol - 

SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 272.948,27   

* 19 Obiect 1.19 Statie de pompare supernatant 107.785,00 * 

76 19.1 Constructie- Statie de pompare supernatant - SEAU Movileni 1.8.13. 40 ani 45.898,67   

77 19.2 Instalatii mecanice statie de pompare supernatant - pompa 

submersibila, armaturi si instrumentatie (Debitmetru 

electromagnetic, Senzor de nivel ultrasonic, Senzori de 

nivel cu plutitori)  - SEAU Movileni 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 31.380,01   

78 19.3 Instalatii mecanice statie de pompare supernatant - mixer 

submersibil - SEAU Movileni 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 13.312,40   

79 19.4 Instalatii mecanice statie de pompare supernatant - sistem de 

ridicare pompe si mixer - SEAU Movileni 

2.3.6.1. 8 ani 2.853,60   

80 19.5 Instalatii electrice si automatizare statie de pompare 

supernatant - SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 14.340,32   

* 20 Obiect 1.20 Depozit de namol 509.096,18 * 

81 20.1 Constructie- Depozit de namol (Constructie tip hala cu 

structura metalica) - SEAU Movileni 

1.8.10. 20 ani 504.275,90   

82 20.2 Instalatii electrice si automatizare Depozit de namol - SEAU 

Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 4.820,28   

* 21 Obiect 1.21 Statie pompare canalizare incinta 67.082,58 * 

83 21.1 Constructie  Statie pompare si canalizare incinta - SEAU 

Movileni 

1.8.13. 40 ani 23.462,69   

84 21.2 Instalatii mecanice statie pompare canalizare incinta - pompa 

submersibila, armaturi si instrumentatie (Debitmetru 

electromagnetic) - SEAU Movileni 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 27.351,46   

85 21.3 Instalatii electrice si automatizare statie pompare canalizare 

incinta - SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 16.268,43   

* 22 Obiect 1.22 Retele in incinta( retele canalizare, retele de apa potabila, retele electrice,etc) 1.232.732,05 * 

86 22.1 Retele in incinta (retele canalizare, retele de apa potabila etc.) 

- SEAU Movileni 

1.8.15. 30 ani 889.287,20   

87 22.2 Retele electrice in incinta inclusiv iluminat exterior - SEAU 

Movileni 

1.7.2.2. 12 ani 343.444,85   

* 23 Obiect 1.23 Pavilion administrativ 484.365,70 * 

88 23.1 Constructie - Pavilion administrativ - SEAU Movileni 1.8.13. 40 ani 376.511,97   

89 23.2 Instalatii electrice si automatizare Pavilion administrativ - 

SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 107.853,73   

* 24 Obiect 1.24 Atelier si depozit 891.076,73 * 

90 24.1 Constructie - Atelier si depozit - SEAU Movileni 1.8.13. 40 ani 123.543,75   

91 24.2 Instalatii mecanice Atelier si depozit - SEAU Movileni 2.1.24.7. 15 ani 751.385,05   

92 24.3 Instalatii electrice si automatizare Atelier si depozit - SEAU 

Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 16.147,93   

* 25 Obiect 1.25 Cabina poarta 30.223,15 * 

93 25.1 Constructie- Cabina poarta - SEAU Movileni 1.1.2. 20 ani 14.701,84   

94 25.2 Instalatii electrice si automatizare Cabina poarta - SEAU 

Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 9.640,56   

95 25.3 Instalatii sanitare si HVAC Cabina poarta - SEAU Movileni 2.1.24.7. 15 ani 5.880,75   

* 26 Obiect 1.26 Amenajare incinta (drumuri, alei, platforme, peisagistica, etc)  - SEAU Movileni 209.176,00 * 
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96 26.1 Drumuri, alei, platforme  in incinta SEAU Movileni 1.1.5.1. 30 ani 209.176,00   

* 27 Obiect 1.27 Imprejmuire si porti - SEAU Movileni 94.236,44 * 

97 27.1 Imprejmuire si porti SEAU Movileni 1.6.3.2. 25 ani 94.236,44   

* 28 Obiect 1.28 Drum de acces la statia de epurare  - SEAU Movileni 15.593,60 * 

98 28.1 Drum de acces la SEAU Movileni 1.3.7.2. 25 ani 15.593,60   

* 29 Obiect 1.29 Generator de urgenta 217.599,43 * 

99 29.1 Constructie pentru Generator de urgenta - SEAU Movileni 1.7.3. 20 ani 2.494,48   

100 29.2 Instalatii electrice si automatizare Generator de urgenta - 

SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 215.104,95   

* 30 Obiect 1.30 Post de transformare si alimentare cu energie electrica 523.729,31 * 

101 30.1 Constructie Post de transformare si alimentare cu energie 

electrica - SEAU Movileni 

1.7.3. 20 ani 3.741,75   

102 30.2 Instalatii electrice si automatizare Post de transformare si 

alimentare cu energie electrica - SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 519.987,56   

* 31 Obiect 1.31 Dotari 713.187,14 * 

103 31.1 Echipamente Laborator - SEAU Movileni 2.2.6.2. 10 ani 645.644,00   

104 31.2 Mobilier si Mobilier Laborator, PSI, etc - SEAU Movileni 3.1.6. 8 ani 67.543,14   

* 32 Obiect 1.32 Instalatii automatizare si control (SCADA) 576.625,86 * 

105 32.1 Instalatii automatizare si control (SCADA) 2.2.3.2. 10 ani 576.625,86   

* 33 Obiect 1.34 Camin colectare grasimi - Constructie Camin colectare grasimi 5.338,46 * 

106 33.1 Constructie  Camin colectare grasimi 1.8.15. 30 ani 5.338,46   

* 34 Obiect 1.35 Prelevator automat de probe influent inclusiv masura parametri 427.402,06 * 

107 34.1 Instalatii mecanice Prelevator automat de probe influent 

inclusiv masura parametri - echipament prelevare probe si 

Instrumentatie (Senzori on-line: Ph + Temperatura, Senzor 

on-line: MTS, Senzor on-line: CCO) Prelevator automat de 

probe influent inclusiv masura parametri - SEAU Movileni 

2.2.8. 10 ani 420.894,69   

108 34.2 Instalatii electrice si automatizare Prelevator automat de 

probe influent inclusiv masura parametri - SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 6.507,37   

* 35 Obiect 1.36 Statie de pompare namol activ recirculat si in exces 224.249,04 * 

109 35.1 Constructie-Statie de pompare namol activ recirculat si in 

exces - SEAU Movileni 

1.8.13. 40 ani 93.072,36   

110 35.2 Instalatii mecanice statie de pompare namol activ recirculat si 

in exces - stavila manuala de perete  - SEAU Movileni 

2.1.17.2. 8 ani 17.751,88   

111 35.3 Instalatii mecanice statie de pompare namol activ recirculat si 

in exces - pompa submersibila namol recirculat, armaturi 

si instrumentatie (Debitmetru electromagnetic, Senzori de 

nivel cu plutitori) - SEAU Movileni 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 57.433,63   

112 35.4 Instalatii mecanice statie de pompare namol activ recirculat si 

in exces - pompa submersibila namol in exces - - SEAU 

Movileni 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 25.061,84   

113 35.5 Instalatii mecanice statie de pompare namol activ recirculat si 

in exces - sistem de ridicare pompe statie de pompare 

namol activ recirculat si in exces - SEAU Movileni 

2.3.6.1. 8 ani 4.176,78   

114 35.6 Instalatii electrice si automatizare statie de pompare namol 

activ recirculat si in exces - SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 26.752,55   

* 36 Obiect 1.37 Prelevator automat de probe efluent inclusiv masura parametri 329.225,03 * 

115 36.1 Instalatii mecanice prelevator automat de probe efluent 

inclusiv masura parametri - echipament prelevare probe si 

Instrumentatie (Senzori on-line: Ph + Temperatura, 

Senzor on-line: MTS, Senzor on-line: CCO, Senzor on-

line: NH4) prelevator automat de probe efluent inclusiv 

masura parametri - SEAU Movileni 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 322.717,66   

116 36.2 Instalatii electrice si automatizare prelevator automat de 

probe efluent inclusiv masura parametri - SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 6.507,37   

* 37 Obiect 1.38 Instalatie de preparare si dozare polielectrolit 153.286,06 * 

117 37.1 Instalatii mecanice Instalatie de preparare si dozare 

polielectrolit - Instalatie preparare polimer - SEAU 

Movileni 

2.1.6.6. 10 ani 116.273,55   

118 37.2 Instalatii mecanice Instalatie de preparare si dozare 

polielectrolit - pompe dozare polimer si instrumentatie 

(debitmetru dozare polimer) - SEAU Movileni 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 32.794,77   

119 37.3 Instalatii electrice si automatizare  Instalatie de preparare si 

dozare polielectrolit - SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 4.217,74   

* 38 Obiect 1.39 Instalatie de conditionare a namolului cu var 190.246,70 * 

120 38.1 Constructie pentru  Instalatie de conditionare a 

namolului cu var - SEAU Movileni 

1.8.8. 30 ani 15.593,60   

121 38.2 Instalatii mecanice Instalatie de conditionare a namolului cu 

var - instalatie stocare si dozare var - SEAU Movileni 

2.1.6.6. 10 ani 100.414,84   

122 38.3 Instalatii mecanice Instalatie de conditionare a namolului cu 

var - mixer biax namol cu var - SEAU Movileni 

2.1.17.1.1.2. 5 ani 69.779,54   

123 38.4 Instalatii electrice si automatizare Instalatie de conditionare a 

namolului cu var - SEAU Movileni 

2.1.16.5. 10 ani 4.458,72   

* 39 Obiect 1.40 Camin colectare spuma  - SEAU Movileni 5.892,84 * 

124 39.1 Constructie-camin colectare spuma 1.8.15. 30 ani 5.892,84   

* 40 Obiect 1.41 Vehicule operationale 945.604,12 * 

125 40.1 Incarcator frontal - SEAU Movileni 2.3.2.3. 6 ani 472.802,06   

126 40.2 Camion autoincarcabil cu platforma pentru container - SEAU 

Movileni 

2.3.2.2.9.3. 7 ani 472.802,06   

* * Total SEAU Movileni 17.750.794,21 * 

 

HOTĂRÂREA NR. 50 

din 28 februarie 2022 

 
privind: încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați asupra 
bunului imobil situat în municipiul Galați, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, Piața Centrală, bl. B4, ap. 18, aflat în domeniul 
public al județului Galați     
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.546/22.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
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 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 2333 din 26.01.2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, 

înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 1546/27.01.2021; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 253 din 29.11.2018 privind darea în administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați a unui bun imobil aflat în domeniul public al județului Galați și în 
administrarea Consiliului Județean Galați; 

Având în vedere prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Galați asupra bunului imobil situat în municipiul Galați, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, Piața Centrală, bl. B4, ap. 
18, aflat în domeniul public al județului Galați. 

(2) Contractul de administrare nr. 28021/28.12.2018 se modifică în mod corespunzător. 
(3) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la alin.(1) se va face pe bază de proces–verbal, încheiat între Consiliul 

Județean Galați și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, în termen de 15 zile de la data aprobării 
prezentei hotărâri. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 
 

HOTĂRÂREA NR. 51 

din 28 februarie 2022 

 
privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun imobil (teren în suprafață de 
128 m

2
), situat în municipiul Galați, b-dul George Coșbuc, tronson 1 – lot 2, jud. Galați, din domeniul public al județului 

Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului 
Local al municipiului Galați     
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.189/22.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea  domeniului public al judeţului Galaţi, 

precum şi al municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere adresa Primăriei municipiului Galați nr. 30485/14.02.2022, înregistrată la Consiliului Judeţean Galaţi 

cu nr. 2189/14.02.2022; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Galați privind solicitarea adresată Consiliului Județean 

Galați pentru transmiterea unui imobil situat pe b-dul George Coșbuc, tronson 1 – lot 2, din domeniul public al județului Galați 
în domeniul public al municipiului Galați; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), c) şi e), precum şi ale art. 294 alin. (2) din Codul administrativ, 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă solicitarea Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun imobil (teren în suprafață 
de 128 m

2
), situat în municipiul Galați, b-dul George Coșbuc, tronson 1 – lot 2, jud. Galați, din domeniul public al județului 

Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local 
al municipiului Galați, având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.     

(2) Predarea–primirea bunului imobil de la alin. (1) se va face în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei 
hotărâri, pe bază de proces–verbal încheiat între Primăria Muncipiului Galați şi Consiliul Județean Galați. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al municipiului Galați. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 

ANEXĂ 

 
Date de identificare bun imobil (teren) care trece din domeniul public al județului Galați în domeniul public al municipiului Galați 

 
Teren în suprafață de 128 m2, situat în intravilanul municipiului Galați, b-dul George Coșbuc, tronson 1 – lot 2, jud. Galați, nr. cadastral 134556 Galați 
Valoare de inventar – 22.508,29 lei 
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HOTĂRÂREA NR. 52 

din 28 februarie 2022 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcţional de interes judeţean DN 24D - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H-   
DJ 251- DJ 255A – DN 25” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.523/22.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic. Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea si 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcţional de interes judeţean DN 24D - DJ 251B - DJ 251A - 
DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A - DN 25”, după cum urmează: valoarea totală a investiţiilor este de 211.067.328,61 lei (inclusiv 
TVA), din care C+M este de 203.225.203,43 lei (inclusiv TVA) conform devizului general. 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 53 

din 28 februarie 2022 

 
privind: aprobarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuție pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcţional de interes judeţean DN 24D - DJ 251B - DJ 
251A - DJ 251H-   DJ 251- DJ 255A – DN 25” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.523/22.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic. Se aprobă proiectul tehnic și detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţii 
„Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcţional de interes judeţean DN 24D - DJ 
251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251- DJ 255A – DN 25”, după cum urmează: valoarea totală a investiţiilor este de 
211.067.328,61 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 203.225.203,43 lei (inclusiv TVA) conform devizului general. 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 
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HOTĂRÂREA NR. 54 

din 28 februarie 2022 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici şi a proiectului tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: 
Realizare lucrări nestructurale și de instalații aferente Secției de Cardiologie Intervențională din cadrul Spitalului Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.515/22.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi proiectul tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: 
Realizare lucrări nestructurale și de instalații aferente Secției de Cardiologie Intervențională din Cadrul Spitalului Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi cu valoarea totală a investiţiei de 1.801.529,14 lei inclusiv TVA, din care 
C+M 1.607.856,60 lei inclusiv TVA, potrivit anexei parte integrantă la hotărâre. 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 
            

ANEXĂ 

 
Soluțiile propuse în cadrul proiectului de „Realizare lucrări nestructurale și de instalații aferente Secției de Cardiologie Intervențională din cadrul Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei” Galaţi nu au impact asupra structurii de rezistenţă a clădirii. 
Intervențiile implică realizarea lucrărilor nestructurale și de instalații aferente secției de Cardiologie Intervențională, după cum urmează: 
- Realizarea unei instalații electrice de apelare personal medical; 
- Realizarea unei instanții electrice de voce-date/CATV; 
- Realizarea unei instalații de distribuire fluide/gaze medicale pe zona secției de cardiologie; 
- Realizarea unei instalații de ventilare/climatizare compusă dintr-o central de tartare a aerului cu recuperatoare de căldură inclusă pe zona secției de cardiologie; 
- Lucrări de amenajări interioare ce participă la îmbunătățirea imaginii vizuale a spațiului interior. 
După lucrările de instalații se vor realiza lucrări de finisaje interioare la pereți, tavane și pardoseli. Acestea constau în vopsea lavabilă antibacteriană pe toată înălțimea 
pereților, sisteme de protecție împotriva lovirii accidentale a pereților, colțurilor, ușilor, protecții împotriva loviturilor provocate de paturi și a aparaturii medicale, iar 
tavanele sunt prevăzute din gips-carton lis. Pardoselile se vor executa din covor PVC rezistent la uzură. Se vor mai executa lucrări de tâmplărie interioară respectiv uși 
glisante din aluminiu cu MDF, pereți cortină cu geam termopan și uși de vizitare goluri tehnice din aluminiu și MDF.  
Principalii indicatori tehnico-economici sunt: valoarea totală a investiţiei de 1.801.529,14 lei (inclusiv TVA), din care: C+M = 1.607.856,60 lei (inclusiv TVA).                                                                                                                                                                   
 

HOTĂRÂREA NR. 55 

din 28 februarie 2022 

 
privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Asociația Profesională a 
Polițiștilor Locali „GalPol”, în vederea organizării la Galați a evenimentului „ULTRAMARATON” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.805/22.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere solicitarea Asociației Profesionale a Polițiștilor Locali „GalPol” nr. 1964/26.01.2022, înregistrată la 

Consiliul Județean Galați cu nr. 1805/03.02.2022; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. q) și alin. (7) lit. a) din Codul 

administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă asocierea dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Asociația Profesională a 
Polițiștilor Locali „GalPol”, în vederea organizării, la Galați, a evenimentului „ULTRAMARATON”. 

 (2) Se aprobă Acordul de parteneriat prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele Consiliului Judeţean Galaţi, a 

Acordului de parteneriat. 
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Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 13.000 lei necesară organizării, la Galați, a evenimentului „ULTRAMARATON”. 
 
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Asociației Profesionale a Polițiștilor Locali „GalPol”. 
(2) Direcția economie și finanţe și Direcția programe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 

vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 
            

ANEXĂ 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

Nr. ______/______ 
 

Art.1. PĂRȚILE ACORDULUI 

UAT JUDEŢUL GALAŢI prin CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI cu sediul în municipiul Galaţi, Str. Eroilor, nr. 7, jud. Galaţi,  tel. 0236 - 302520, fax 0236 - 
460703, cod fiscal 3127476, reprezentată prin dl. Costel Fotea - Preşedinte, în calitate de partener eveniment, pe de o parte, 
şi 
ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ A POLIȚIȘTILOR LOCALI „GALPOL” cu sediul în  municipiul Galaţi, Str. Traian, nr. 254, jud. Galaţi, tel. 0236 - 316000, fax 
0236 - 326000, reprezentată prin dl. Petrică Hahui - Președinte, în calitate de organizator eveniment, pe de altă parte.  
 
Art.2. OBIECTUL ACORDULUI 

(1) Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă asocierea dintre Consiliul Județean Galați și Asociația Profesională a Polițiștilor Locali „GalPol” în vederea 
organizării evenimentului „ULTRAMARATON”, care va avea loc în Pădurea Gârboavele – Centrul de Agrement al Direcției Județene de Tineret și Sport, în perioada 
16 -17 aprilie 2022. 
(2) Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat, în valoare totală de 13.000 lei, constă în: 
- participarea la organizarea evenimentului „ULTRAMARATON”, cu banner/roll-up; 
- promovarea evenimentului „ULTRAMARATON”. 
(3) Contribuția Asociației Profesională a Polițiștilor Locali „GalPol” în cadrul acestui parteneriat constă în: 
- organizarea din punct de vedere tehnic a semimaratonului (identificarea locației, marcarea traseului, stabilirea regulilor sportive de desfășurare a acțiunii umanitare); 
- promovarea evenimentului „ULTRAMARATON” și contactarea posibililor participanți. 
 

Art.3. DURATA ACORDULUI 

Prezentul acord este încheiat pentru perioada de desfăşurare a evenimentului. 
 

Art.4. COMUNICARE 
(1) Părțile își vor transmite reciproc toate datele și informațiile necesare  punerii în aplicare a obiectului prezentului acord de parteneriat, conform legislației în vigoare 
și cu aplicarea principiului nevoii de a cunoaște. 
(2) Comunicarea datelor menționate la alin. (1) se poate face prin toate mijloacele recunoscute și acceptate de părți. 
 
ART. 5 DISPOZIȚII FINALE 

(1) Orice modificare și/sau completare a prezentului acord de parteneriat se face în scris, prin act adițional, cu acordul ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele. 
(2) Partea care are inițiativa modificării și/sau completării acordului de parteneriat transmite celeilalte părți, spre analiză, propunerile sale. 
 
Prezentul acord s-a încheiat astăzi, ....................... într-un număr de......exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  
 

UAT JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

PREŞEDINTE, 

COSTEL FOTEA 

ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ A POLIȚIȘTILOR LOCALI  

„GALPOL” 

PREŞEDINTE, 

PETRICĂ HAHUI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 56 

din 28 februarie 2022 

 
privind: aprobarea proiectului „Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare, avertizare incendii și 
semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul 
de Pneumoftiziologie Galați” a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.509/22.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul 
Programului Operațional Infrastructură Mare 2014—2020; 

Având în vedere adresa nr. 2232/15.02.2022 de la Spitalul de Pneumoftiziologie Galați; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), d), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. c) și alin. (7) lit. a) din Codul 

administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul „Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare, avertizare incendii și 
semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de 
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Pneumoftiziologie Galați”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, 
Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 - 
Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

 
Art.2. (1) Se aprobă Protocolul de implementare între UAT Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi – Lider de 

parteneriat/Partener 1 și Spitalul de Pneumoftiziologie Galați – Partener 2, în vederea implementării în comun a proiectului 
„Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii 
concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați”. 

(2) Protocolul de implementare constituie anexă la prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare, avertizare 

incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – 
Spitalul de Pneumoftiziologie Galați”, în cuantum de 748.074,62 lei (inclusiv TVA), precum și valoarea neeligibilă în cuantum 
de 8.949,62 lei (inclusiv TVA). 

 
Art.4. Creditele bugetare şi creditele de angajament, în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare 

activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați. 
 
Art.5. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Achiziție și lucrări 

montaj sisteme de detectare, semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime 
admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați” se vor asigura din bugetul Unității 
Administrativ Teritoriale Județul Galați în vederea derulării proiectului în condiții optime. 

(2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 
Art.6. (1) Se împuternicește domnul Costel Fotea, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Galați, să semneze 

cererea de finanțare și contractul de finanțare. 
 (2) Se împuternicește doamna Doina Cucu, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului Județean Galați, să semneze 

toate documentele necesare implementării proiectului. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 
            

ANEXĂ 

 
PROTOCOL DE IMPLEMENTARE 

nr. _______/__________ 

pentru realizarea proiectului „Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii 

concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați” 

 
Art. 1. Părţile 

1. UAT Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Galați, str. Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, cod fiscal 3127476, având calitatea de 
Lider de parteneriat/Partener 1. 

2. Spitalul de Pneumoftiziologie Galați, cu sediul în Galați, str. Științei  nr. 117,  cod poștal 800189, cod fiscal 4068718, având calitatea de Partener 2. 

 
au convenit următoarele: 
 
Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui protocol de implementare este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, 
precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului „Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare, 

avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de 

Pneumoftiziologie Galați” care va fi propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea 
sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui protocol. 
 

Art. 3. Principiile de bună practică ale protocolului  

(3) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului 
Protocol de implementare. 

(4) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului. 
(5) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte. 
(6) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să 

dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 
 

Art. 4. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(7) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea 
principalelor activități asumate de fiecare partener: 

 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de proiect (Partener 1) 
UAT Județul Galați 
 

1. Semnează cererea de finanțare;  
2. Semnează contractul de finanțare; 
3. Asigură resursele financiare necesare derulării proiectului, precum și cheltuielile conexe care pot interveni; 
4. Realizează achiziția pentru promovarea proiectului necesara în cadrul proiectului;  
5. Asigură promovarea proiectului în concordanță cu Manualul de Identitate Vizuală și dă în administrare 
partenerilor plăcile permanente; 
6. Menține legătura cu finanțatorul. 
 
Activități în care este implicat: 
Activitatea 2 Activitatea de comunicare, informare si publicitate. 

Partener 2 
Spitalul de Pneumoftiziologie Galați 

1. Răspunde de pregătirea documentelor aferente proiectului; 
2. Elaborează cererea de finanțare; 
3. Menține legătura cu finanțatorul; 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 6 din februarie 2022 

4. Realizează achizițiile din cadrul proiectului și urmărește derularea contractelor încheiate; 
5. Realizează rapoartele de progres și cererile de rambursare/plată, după caz; 
6. Asigură cheltuielile de mentenanță și întreținere pe perioada de durabilitate a proiectului (5 ani de la 
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului). 
 
Activități în care este implicat: 
Activitatea 1 Stabilirea echipei de implementare şi a planului de acţiune pentru perioada de implementare.  
Activitatea 3 Întocmirea documentației de achiziții, lansarea în SEAP a achiziției și încheierea contractului 
pentru serviciile de scriere si de management al investiției. 
Activitatea 4 Derularea contractului de management. 
Activitatea 5 Organizarea procedurilor privind selectarea si derulare contractului dirigintelui de șantier. 
Activitatea 6 Întocmirea documentației de achiziții, lansarea în SEAP a achiziției și încheierea contractului 
de proiectare SF/DALI, conform  L98/2016 - încheierea contractului de prestări servicii, derularea acestuia. 
Activitatea 7 Activitatea de proiectare si execuția de lucrări. 
Activitatea 8 Activitatea de verificare tehnică și de calitate a proiectului. 
Activitatea 9 Încheiere lucrări. 
Activitatea 10 Obținerea autorizațiilor de funcționare. 
Activitatea 11 Întocmirea rapoartelor tehnico-financiare cu privire la implementarea proiectului. 
Activitatea 12 Întocmirea documentației de achiziții, lansarea în SEAP a achiziției și încheierea contractului 
pentru serviciile de audit. 

(8) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri 
 Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de proiect (Partener 1) 
UAT Județul Galați 

Valoarea contribuţiei (în lei) 0 lei 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) 0% 

Partener 2 
Spitalul de Pneumoftiziologie Galați 

Valoarea contribuţiei eligibilă (în lei) 0 lei 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) 0% 
Valoarea neeligibilă 8.949,62 lei 

 
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. 
 

Art. 5. Perioada de valabilitate a protocolului  

 
Perioada de valabilitate a Protocolului de implementare începe la data semnării prezentului Protocol și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent 
proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea perioadei de valabilitate a 
prezentului protocolului. 
 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 

 
Drepturile liderului de parteneriat 

 
(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect. 
 

Obligaţiile liderului de parteneriat 

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 
(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, etc.), trebuie să fie convenite cu partenerul înaintea solicitării aprobării de către 

Autoritatea de management / Organismul intermediar. 
(4) Liderul de parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru promovarea proiectului, conform 

normelor în vigoare. 
(5) Liderul de parteneriat este obligat să transmită Partenerului 2 copii, conforme cu originalul, după documentaţia de atribuire elaborată în cadrul procedurii de 

atribuire a contractului de achiziţie publică pentru promovare, în scopul elaborării cererilor de rambursare. 
(6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri care au fost certificate ca eligibile. obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de 

către partener. 
 
Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerului 2 

Drepturile Partenerului 2 

(7) Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 
(8) Partenerul 2 are dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către acesta, 

care au fost certificate ca eligibile. 
 

Obligaţiile Partenerului 2 

(9) Partenerul 2 va consulta Liderul de parteneriat (partener 1) cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale 
rapoartelor de progres şi financiare. 

(10) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, etc.), trebuie să fie convenite cu Liderul de parteneriat (partener 1) înaintea solicitării 
aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar. 

(11) Partenerul 2 se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, conform normelor în vigoare. 
(12) Partenerul 2 este responsabil cu transmiterea rapoartelor de progres, cererilor de prefinanţare/plată/rambursare către Autoritatea de Management, conform 

prevederilor contractului de finanţare. 
(13) Partenerul 2 este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, 

Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de 
implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.  

(14) Partenerul 2 este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise 
pe numele lui de către Autoritatea de Management. 

 
Art. 8 Achiziții publice  

(15) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor 
emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate. 

 
Art. 9 Proprietatea 

(16) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / 
dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă - în cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție. 

(17) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate 
prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi 
ataşate raportului final. 
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(18) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului 
şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 

(19) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 
2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1). 

Art. 10 Confidențialitate 

(20) Părţile semnatare ale prezentului protocol convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului 
şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în 
scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Protocol de implementare. 

 

Art. 11 Legea aplicabilă 

(21) Prezentului Protocol i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
(22) Pe durata prezentului Protocol, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest 

lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Protocol de implementare. 
 

Art. 12 Dispoziţii finale 

(23) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul protocol sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de 
instanţele competente. 

 
Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanţare. 
 
Semnături: 
 

Lider de parteneriat (Partener 1) 
UAT Județul Galați 

Prin Consiliul Judeţean Galaţi 

COSTEL FOTEA 
PREȘEDINTE 

Semnătura Data şi locul semnării 

Partener 2 
Spitalul de Pneumoftiziologie Galați 

Dr. NECULA MONICA LILIANA 
MANAGER 

Semnătura Data şi locul semnării 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 57 

din 28 februarie 2022 

 
privind: aprobarea proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de ventilare și tratarea 
aerului, cu presiune negativă CORP A și CORP C din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”, a cheltuielilor 
aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.232/22.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul 
Programului Operațional Infrastructură Mare 2014—2020; 

Având în vedere adresa nr. 2232/15.02.2022 de la Spitalul de Pneumoftiziologie Galați; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), d), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. c) și alin. (7) lit. a) din Codul 

administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul proiectul „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de ventilare și 
tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”, în vederea 
finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății 
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19. 

 
Art.2. (1) Se aprobă Protocolul de implementare între UAT Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi – Lider de 

parteneriat/Partener 1 și Spitalul de Pneumoftiziologie Galați – Partener 2, în vederea implementării în comun a proiectului 
„Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și 
CORP C din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”. 

(2) Protocolul de implementare constituie anexă la prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de 

ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”, în 
cuantum de 7.978.880,41 lei (inclusiv TVA), precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 22.544,80 lei (inclusiv TVA). 

 
Art.4. Creditele bugetare şi creditele de angajament, în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare 

activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați. 
 
Art.5. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Lucrări de 

modernizare instalații electrice și realizare instalații de ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C 
din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați” se vor asigura din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați în 
vederea derulării proiectului în condiții optime. 

(2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 
Art.6. (1) Se împuternicește domnul Costel Fotea, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Galați, să semneze 

cererea de finanțare și contractul de finanțare. 
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 (2) Se împuternicește doamna Doina Cucu, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului Județean Galați, să semneze 
toate documentele necesare implementării proiectului. 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 
            

ANEXĂ 

 
PROTOCOL DE IMPLEMENTARE 

nr. _______/__________ 

pentru realizarea proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A 

și CORP C din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați” 

Art. 1. Părţile 

3. UAT Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Galați, str. Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, cod fiscal 3127476, având calitatea de 
Lider de parteneriat/Partener 1. 

4. Spitalul de Pneumoftiziologie Galați, cu sediul în Galați, str. Științei  nr. 117,  cod poștal 800189, cod fiscal 4068718, având calitatea de Partener 2. 

 
au convenit următoarele: 
Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui protocol de implementare este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, 
precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații 

de ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativă CORP A și CORP C din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”, care va fi propus spre 
finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 
COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 

(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui protocol. 
 

Art. 3. Principiile de bună practică ale protocolului  

(3) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului 
Protocol de implementare. 

(4) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului. 
(5) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte. 
(6) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să 

dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 
 

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(7) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea 
principalelor activități asumate de fiecare partener: 

 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de proiect (Partener 1) 
UAT Județul Galați 
 

1. Semnează cererea de finanțare;  
2. Semnează contractul de finanțare; 
3. Asigură resursele financiare necesare derulării proiectului, precum și cheltuielile conexe care pot interveni; 
4. Realizează achiziția pentru promovarea proiectului necesara în cadrul proiectului;  
5. Asigură promovarea proiectului în concordanță cu Manualul de Identitate Vizuală și dă în administrare 
partenerilor plăcile permanente; 
6. Menține legătura cu finanțatorul. 
 
Activități în care este implicat: 
Activitatea 2 Activitatea de comunicare, informare si publicitate. 

Partener 2 
Spitalul de Pneumoftiziologie Galați 

1. Răspunde de pregătirea documentelor aferente proiectului; 
2. Elaborează cererea de finanțare ; 
3. Menține legătura cu finanțatorul; 
4. Realizează achizițiile din cadrul proiectului și urmărește derularea contractelor încheiate; 
5. Realizează rapoartele de progres și cererile de rambursare/plată, după caz; 
6. Asigură cheltuielile de mentenanță și întreținere pe perioada de durabilitate a proiectului (5 ani de la 
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului). 
 
Activități în care este implicat: 
Activitatea 1 Stabilirea echipei de implementare şi a planului de acţiune pentru perioada de implementare;  
Activitatea 3 Întocmirea documentației de achiziții, lansarea în SEAP a achiziției și încheierea contractului 
pentru serviciile de scriere si de management al investiției 
Activitatea 4 Derularea contractului de management 
Activitatea 5 Organizarea procedurilor privind selectarea si derulare contractului dirigintelui de șantier 
Activitatea 6 Întocmirea documentației de achiziții, lansarea în SEAP a achiziției și încheierea contractului de 
proiectare SF/ DALI, conform  L98/2016 - incheierea contractului de prestări servicii, derularea acestuia 
Activitatea 7 Activitatea de proiectare si execuția de lucrări 
Activitatea 8 Activitatea de verificare tehnica si de calitate a proiectului. 
Activitatea 9 Activitatea de asigurare utilitati -proiectare si executie 
Activitatea 10 Incheiere lucrari 
Activitatea 11 Obținerea autorizațiilor de funcționare 
Activitatea 12 Întocmirea rapoartelor tehnico-financiare cu privire la implementarea proiectului. 
Activitatea 13 Întocmirea documentației de achiziții, lansarea în SEAP a achiziției și încheierea contractului 
pentru serviciile de audit 

(8) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri 
 Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de proiect (Partener 1) 
UAT Județul Galați 

Valoarea contribuţiei (în lei) 0 lei 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) 0% 

Partener 2 Valoarea contribuţiei (în lei) 0 lei 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 6 din februarie 2022 

Spitalul de Pneumoftiziologie Galați Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) 0% 
Valoarea neeligibilă 22.544,80 lei 

 
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. 
 

Art. 5. Perioada de valabilitate a protocolului  

 
Perioada de valabilitate a Protocolului de implementare începe la data semnării prezentului Protocol și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent 
proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea perioadei de valabilitate a 
prezentului protocolului. 
 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 

 
Drepturile liderului de parteneriat 
 
(9) Liderul de proiect are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect. 
 

Obligaţiile liderului de parteneriat 

(10) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 
(11) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, etc.), trebuie să fie convenite cu partenerul înaintea solicitării aprobării de către 

Autoritatea de management / Organismul intermediar. 
(12) Liderul de parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru promovarea proiectului, conform 

normelor în vigoare. 
(13) Liderul de parteneriat este obligat să transmită Partenerului 2 copii, conforme cu originalul, după documentaţia de atribuire elaborată în cadrul procedurii de 

atribuire a contractului de achiziţie publică pentru promovare, în scopul elaborării cererilor de rambursare. 
(14) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri care au fost certificate ca eligibile. obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de 

către partener. 
 
Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerului 2 

Drepturile Partenerului 2 

(15) Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 
(16) Partenerul 2 are dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, 

care au fost certificate ca eligibile. 
 

Obligaţiile Partenerului 2 

(17) Partenerul 2 va consulta Liderul de parteneriat (partener 1) cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale 
rapoartelor de progres şi financiare. 

(18) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, etc.), trebuie să fie convenite cu Liderul de parteneriat (partener 1) înaintea solicitării 
aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar. 

(19) Partenerul 2 se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, conform normelor în vigoare. 
(20) Partenerul 2 este responsabil cu transmiterea rapoartelor de progres, cererilor de prefinanţare/plată/rambursare către Autoritatea de Management, conform 

prevederilor contractului de finanţare. 
(21) Partenerul 2 este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, 

Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de 
implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.  

(22) Partenerul 2 este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise 
pe numele lui de către Autoritatea de Management. 

 
Art. 8 Achiziții publice  

(23) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor 
emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate. 

 
Art. 9 Proprietatea 

(24) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / 
dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă - în cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție. 

(25) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate 
prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi 
ataşate raportului final. 

(26) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului 
şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 

(27) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 
2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1). 

Art. 10 Confidențialitate 

(28) Părţile semnatare ale prezentului protocol convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului 
şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în 
scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Protocol de implementare. 

 

Art. 11 Legea aplicabilă 

(29) Prezentului Protocol i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
(30) Pe durata prezentului Protocol, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest 

lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Protocol de implementare. 
 

Art. 12 Dispoziţii finale 

(31) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul protocol sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de 
instanţele competente. 

 
Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanţare. 
 
Semnături: 
 

Lider de parteneriat (Partener 1) 
UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi 

COSTEL FOTEA 
PREȘEDINTE 

Semnătura Data şi locul semnării 

Partener 2 
Spitalul de Pneumoftiziologie Galati 

Dr. NECULA MONICA LILIANA 
MANAGER 

Semnătura Data şi locul semnării 
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HOTĂRÂREA NR. 58 

din 28 februarie 2022 

 
privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”, pentru anul 2022 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.977/22.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea nr. 114 din 28 noiembrie 2008 a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea asocierii 

Consiliului Județului Galați cu Consiliul Local Galați, Consiliul Local Tecuci, Consiliul Local Târgu Bujor și Consiliul Local 
Șendreni în vederea aderării la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Serviciul Regional Apă Galaţi;  

Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi” nr. 56/08.02.2022, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 1977/08.02.2022; 

Având în vedere prevederile cap. VI, art. 3 alin. (a) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 privind 
aprobarea actului constitutiv–cadru şi a statutului–cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 7 lit. a), art. 11 lit. b) și cap. IV, art. 1 ale Anexei 2 la Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”;  

Având în vedere prevederile art. 90 alin. (1), art. 173 alin. (1) lit. d) şi e), alin. (5) lit. m) și alin. (7) lit. c) din Codul 
administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă plata, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi” pentru anul 2022, în valoare de 100.000 lei. 

 
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”. 
(2) Direcția economie și finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați va răspunde de 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 
 

HOTĂRÂREA NR. 59 

din 28 februarie 2022 

 
privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2022 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.064/22.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile pct. VI, alin. (3) lit. a) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 privind 

aprobarea actului constitutiv - cadru şi a statutului - cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea nr. 467 din 30 iulie 2010 a Consiliului Judeţean Galaţi privind aderarea Consiliului 
Judeţean Galaţi la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi;  

Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi nr. 53/10.02.2022, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 2064/10.02.2022; 

Având în vedere prevederile art. 7 lit. a) şi art. 11 lit. b) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
ECOSERV Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 467/2010;  

Având în vedere prevederile art. 90, art. 173 alin. (1) lit. d) şi e), alin. (5) lit. m) şi alin. (7) lit. c) din Codul 
administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă plata, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOSERV Galaţi pentru anul 2022, în valoare de 100.000 lei. 

 
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi. 
(2) Direcția economie și finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați va răspunde de 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 
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HOTĂRÂREA NR. 60 

din 28 februarie 2022 

 
privind: aprobarea protocolului de colaborare între judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi judeţul Brăila prin 
Consiliul Judeţean Brăila, încheiat în vederea realizării proiectului „Aeroport Regional Galați – Brăila”   
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.518/22.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile art. 89 alin. (8), art. 90 alin. (3), art. 173 alin. (1) lit. b) și e), alin. (3) lit. a) și d), alin. (5) 

lit. p) și q), alin. (7) lit. c) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă Protocolul de colaborare între judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi judeţul Brăila, prin 
Consiliul Judeţean Brăila, în vederea realizării proiectului „Aeroport Regional Galați – Brăila” – conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele Consiliului Judeţean Galaţi, a 
Protocolului de colaborare. 

(3) Se aprobă derularea acțiunilor aferente realizării proiectului „Aeroport Regional Galați – Brăila”, în cadrul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele 
Galați, Brăila, Călărași și Ialomița. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Consiliului Județean Brăila și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași  și Ialomița. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 
 

ANEXĂ 

PROTOCOL DE COLABORARE 

încheiat în vederea realizării proiectului „AEROPORT REGIONAL GALAŢI – BRĂILA” 

Nr. ______/________ 
 
Art.1. PĂRȚILE 

JUDEŢUL GALAŢI, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Municipiul Galați, str. Eroilor, nr. 7, județul Galați, codul fiscal 3127476, în calitate de Partener 1, 
reprezentat de drept prin dl. Costel FOTEA, Președinte al Consiliului Județean Galați, membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de 
transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița, pe de o parte 
și 
JUDEȚUL BRĂILA, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu sediul în Municipiul Brăila, Str. Piata Independentei, nr.1, Judeţul Brăila, cod poștal 810210, cod de 
identificare fiscală 4205491, in calitate de Partener 2 reprezentată legal de domnul Chiriac Francisk-Iulian, în calitate  de Președinte al Consiliului Județean Brăila, 
membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și 
Ialomița 

având in vedere: 
-  Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr...........  din ...........; 
-  Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr...........  din ...........; 
- Hotărârea Adunării Generala a Asociaților nr ..../...... a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est 
și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița 
au convenit încheierea prezentului Protocol de colaborare în condițiile, termenele și pentru scopul menționate mai jos. 
 
Art.2. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

(1) Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă colaborarea dintre părți în vederea asigurării finanțării si a cadrului necesar implementării proiectului 
„Aeroport Regional Galați – Brăila”.  
(2) Părţile convin asupra faptului ca toate activitățile vor avea loc în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru infrastructura de transport de interes 
strategic, în zona de Est si Sud – județele Galați, Brăila, Călărași si Ialomița – cu respectarea legislației în vigoare. 
(3) Părțile vor colabora în limitele competențelor stabilite prin actele normative în vigoare, pentru îndeplinirea în comun a obiectivelor proiectului „Aeroport Regional 
Galați – Brăila”. 
(4) Prin prezentul protocol se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile 
ce revin Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și 
Ialomița, în implementarea activităţilor aferente proiectului „Aeroport Regional Galați - Brăila”. 
 
Art.3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

(1) Părțile convin sa aloce sumele necesare pentru pregătirea, realizarea și finalizarea proiectului „Aeroport Regional Galați –Brăila”.  
(2) Părțile vor face toate demersurile necesare pentru obținerea de finanțări extra-bugetare pentru pregătirea, proiectarea, autorizarea, aprobarea, 

implementarea și finalizarea proiectului „Aeroport Regional Galați- Brăila”. 
(3) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia Proiectului. 
(4) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița 
trebuie să realizeze activităţile pentru pregătirea, proiectarea, autorizarea, aprobarea, implementarea și finalizarea proiectului „Aeroport Regional Galați- Brăila”, cu 
respectarea dispozițiilor legale și a celor mai înalte standarde profesionale şi de etică. 
(5) Părțile sunt obligate să respecte regulile referitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar în cazul apariţiei unei asemenea situaţii să dispună 
luarea măsurilor care să conducă la stingerea acesteia şi evitarea producerii unei situații similare în viitor. 
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Art.4. RESPONSABILITĂȚI ȘI ANGAJAMENTE FINANCIARE ÎNTRE PARTENERI 

Partenerii vor asigura, după caz, contribuţia la cheltuielile ale Proiectului, eligibile și/sau neeligibile, pe baza unui Buget de venituri si cheltuieli, ce va fi aprobat în 
prealabil, prin hotărâre a Adunării Generala a Asociaților, aferent Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura  de transport de interes strategic, în 
zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița. 
 
Art. 5. PERIOADA DE VALABILITATE A PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

Perioada de valabilitate a Protocolului de colaborare începe la data semnării acestuia și încetează prin acordul scris al ambelor părți.  
 
ART. 6. DREPTURILE PARTENERILOR 

(1) Partenerii au dreptul să solicite furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de Proiect, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de progres și de atragere a 
surse de finanțare extrabugetare. 
(2) Partenerii au dreptul la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 
 
ART. 7. LEGEA APLICABILĂ 

(1) Prezentului Protocol de colaborare i se va aplica legislația românească şi va fi interpretat în conformitate cu aceasta. 
(2) Pe durata prezentului Protocol de colaborare, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor 
cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Protocol de colaborare, cu respectarea legii 
aplicabile. 
 
ART. 8. DISPOZIȚII FINALE 

(1) Orice modificare și / sau completare a prezentului acord de parteneriat se face în scris, prin act adițional, cu acordul ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele. 
(2) Partea care are inițiativa modificării și/sau completării acordului de parteneriat, transmite celeilalte părți, spre analiză, propunerile sale motivate. 
 

Prezentul Protocol de colaborare s-a încheiat astăzi, …………………………, în doua exemplare identice, semnat, de fiecare parte. 
 

UAT JUDEŢUL GALAŢI prin 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

PREŞEDINTE, 

COSTEL FOTEA 

UAT JUDEŢUL BRĂILA prin 

CONSILIUL JUDEŢEAN BRAILA 

PREŞEDINTE, 

FRANCISK IULIAN CHIRIAC 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 61 

din 28 februarie 2022 

 
privind: aprobarea parteneriatului „PROF CONSULT” dintre UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  pentru cooperarea instituțională specifică în cadrul proiectului „Măsuri active 
pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate Antre_S”  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.517/22.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere solicitarea Universității „Dunărea de Jos” din Galați nr. 5436/21.02.2022, înregistrată la Consiliul 

Județean Galați cu nr. 2472/21.02.2022; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. a) și d) și alin. (7) lit. a) din Codul administrativ, 

aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul dintre Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Universitatea „Dunărea de 
Jos” din Galați , privind cooperarea instituțională specifică în cadrul proiectului „Măsuri active pentru creșterea participării la 
învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate Antre_S”. 

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat ”Prof Consult” privind cooperarea instituțională specifică în cadrul proiectului 
„Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate Antre_S”t, 
Anexă la prezenta hotărâre. 

(3) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați cu semnarea, în numele Consiliului Județean Galați, a 
Acordului de parteneriat „Prof Consult”. 

 
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Universității „Dunărea de Jos” din Galați. 
(2) Direcția programe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați va răspunde de ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 
 

ANEXĂ 

ACORD DE PARTENERIAT „PROF CONSULT” 

între 

UAT Judeţul Galaţi prin CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, cu sediul în municipiul Galaţi, Str. Eroilor, nr. 7, jud. Galaţi, tel. 0236 - 302520, fax 0236 - 460703, 
cod fiscal 3127476, reprezentată prin domnul Costel FOTEA - Președinte al Consiliului Judeţean Galaţi 
și 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, având sediul în Galaţi, Str. Domnească nr. 47, e-mail: rectorat@ugal.ro, reprezentată de Rector - Prof. univ. dr. ing. Puiu-
Lucian GEORGESCU şi Prof.univ.dr. Irina SUSANU – Director proiect – P2 - POCU/379/6/21/124388, „MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII 
LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S” 
s-a încheiat prezentul Acord de parteneriat „PROF CONSULT”. 
În conformitate cu planul strategic instituțional de dezvoltare academică elaborat din perspectiva reglementărilor legale în vigoare privind structura sistemului de 
învățământ superior românesc şi organizarea instituțională a universităților, părțile convin, de comun acord, următoarele: 

mailto:rectorat@ugal.ro
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Art. 1. Obiectul acordului de parteneriat ”PROF CONSULT” 

Obiectivele acordului de parteneriat se referă la: 
• cooperare instituțională specifică activității de învățământ; 
• promovarea în comun a unor proiecte educaționale; 
• stimularea și susținerea cercetării aplicative a personalului didactic; 
• promovarea acțiunilor ce vizează schimburile de experiență universități – angajatori în ceea ce privește antreprenoriatul inovativ; 
• diseminarea de bune practici referitor la antreprenoriatul inovativ; 
• organizarea în comun a unor manifestări științifice cu tematică privind antreprenoriatul inovativ; 
• promovarea măsurilor de asistență educațională pentru educația terțiară în antreprenoriat inovativ; 
• promovarea unor programe de cercetare-inovare şi crearea condițiilor de valorificare a rezultatelor cercetării; 
• promovarea și susținerea acțiunilor de adaptare si modernizare a programelor de formare continuă. 
 
Art. 2. Durata acordului de parteneriat ”PROF CONSULT” 

Acordul de parteneriat ”PROF CONSULT” este încheiat pe o durată de 3 ani, începând cu data semnării acordului de parteneriat, până la data de 31 decembrie 2024, cu 
posibilitatea prelungirii acestuia. 
 

Art. 3. Clauza de confidențialitate 

Părțile înțeleg să respecte caracterul confidențial al informațiilor obținute cu ocazia desfășurării activităților şi nu trebuie să divulge nici una din aceste informații către 
terți. De asemenea, părțile convin să nu facă uz de acestea la expirarea duratei acordului de parteneriat (încetarea acordului de parteneriat). 
Părțile se obligă să marcheze în mod distinct documentele confidențiale. 
 
Art. 4. Clauze generale 

Modificarea prezentului acord de parteneriat ”PROF CONSULT” se poate face prin acte adiționale. 
Notificările dintre părți se vor face în scris. 
Dacă una din clauzele prezentului acord de parteneriat ”PROF CONSULT” este sau devine neexecutorie va fi înlăturată din prezentul acord, fie considerată ca şi 
nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica îndeplinirea sau executarea celorlalte prevederi cuprinse în prezentul acord de parteneriat, care vor continua să rămână 
în vigoare. 
 
Art. 5. Încetarea acordului de parteneriat ”PROF CONSULT” 

Încetarea acordului de parteneriat ”PROF CONSULT” poate avea loc: 
• prin acordul părților; 
• la expirarea termenului pentru care a fost încheiat; 
• atunci când oricare dintre părțile contractante solicită încheierea parteneriatului printr-o notificare scrisă cu cel puțin 30 zile înaintea datei de la care dorește încetarea 
acordului de parteneriat. 
Prezentul acord de parteneriat se încheie astăzi, ______________, în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 

UAT JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAŢI 

PREȘEDINTE, 

Costel FOTEA 

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. ing. Puiu – Lucian GEORGESCU 

 
Director proiect – P2 - POCU/379/6/21/124388, prof. univ. dr. Irina SUSANU 
 

HOTĂRÂREA NR. 62 

din 28 februarie 2022 

 
privind: aprobarea parteneriatului „PUBLIC TERȚIAR” dintre UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  pentru cooperarea instituțională specifică în cadrul proiectului „Măsuri active 
pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate Antre_S” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.472/22.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere solicitarea Universității „Dunărea de Jos” din Galați nr. 5436/21.02.2022, înregistrată la Consiliul 

Județean Galați cu nr. 2472/21.02.2022; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. a) și d) și alin. (7) lit. a) din Codul administrativ, 

aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul dintre Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Universitatea „Dunărea de 
Jos” din Galați privind cooperarea instituțională specifică în cadrul proiectului „Măsuri active pentru creșterea participării la 
învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate Antre_S”. 

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat „Public Terțiar” privind cooperarea instituțională specifică în cadrul proiectului 
„Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate Antre_S”t, 
Anexă la prezenta hotărâre. 

(3) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați cu semnarea, în numele Consiliului Județean Galați, a 
Acordului de parteneriat ”Public Terțiar”. 

Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Universității „Dunărea de Jos” din Galați. 
(2) Direcția programe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați va răspunde de ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 
 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 6 din februarie 2022 

ANEXĂ 

ACORD DE PARTENERIAT „PUBLIC TERȚIAR” 

între 

UAT Judeţul Galaţi prin CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, cu sediul în municipiul Galaţi, Str. Eroilor, nr. 7, jud. Galaţi, tel. 0236 - 302520, fax 0236 - 460703, 
cod fiscal 3127476, reprezentată prin domnul Costel FOTEA - Președinte al Consiliului Judeţean Galaţi 
și 
Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, având sediul în Galaţi, Str. Domnească nr. 47, e-mail: rectorat@ugal.ro, reprezentată de Rector - Prof. univ. dr. ing. 
Puiu-Lucian GEORGESCU şi Prof.univ.dr. Irina SUSANU – Director proiect – P2 - POCU/379/6/21/124388, „MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA 
PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S” 
 
s-a încheiat prezentul Acord de parteneriat ”PUBLIC TERȚIAR”. 
 
În conformitate cu planul strategic instituțional de dezvoltare academică elaborat din perspectiva reglementărilor legale în vigoare privind structura sistemului de 
învățământ superior românesc şi organizarea instituțională a universităților, părțile convin, de comun acord, următoarele: 
 
Art. 1. Obiectul acordului de parteneriat ”PUBLIC TERȚIAR” 

Obiectivele acordului de parteneriat se referă la: 
• cooperare instituțională specifică activității de învățământ; 
• promovarea în comun a unor proiecte educaționale; 
• organizarea în comun a unor manifestări științifice cu tematică privind antreprenoriatul inovativ; 
• promovarea unor programe de cercetare-inovare şi crearea condițiilor de valorificare a rezultatelor cercetării; 
• campanii de informare în medii flexibile în vederea creșterii ratei de participare la învățământul terțiar; 
• promovarea și susținerea acțiunilor de adaptare si modernizare a programelor de formare continuă în concordanță cu nevoile concrete ale instituțiilor publice. 
 
Art. 2. Durata acordului de parteneriat „PUBLIC TERȚIAR” 

Acordul de parteneriat este încheiat pe o durată de 3 ani, începând cu data semnării acordului de parteneriat, până la data de 31 decembrie 2024, cu posibilitatea 
prelungirii acestuia. 
 

Art. 3. Clauza de confidențialitate 

Părțile înțeleg să respecte caracterul confidențial al informațiilor obținute cu ocazia desfășurării activităților şi nu trebuie să divulge nici una din aceste informații către 
terți. De asemenea, părțile convin să nu facă uz de acestea la expirarea duratei acordului de parteneriat (încetarea acordului de parteneriat). 
Părțile se obligă să marcheze în mod distinct documentele confidențiale. 
 
Art. 4. Clauze generale 

Modificarea prezentului acord de parteneriat „PUBLIC TERȚIAR” se poate face prin acte adiționale. 
Notificările dintre părți se vor face în scris. 
Dacă una din clauzele prezentului acord de parteneriat „PUBLIC TERȚIAR” este sau devine neexecutorie va fi înlăturată din prezentul acord, fie considerată ca şi 
nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica îndeplinirea sau executarea celorlalte prevederi cuprinse în prezentul acord de parteneriat, care vor continua să rămână 
în vigoare. 
 
Art. 5. Încetarea acordului de parteneriat „PUBLIC TERȚIAR” 

Încetarea acordului de parteneriat „PUBLIC TERȚIAR” poate avea loc: 
• prin acordul părților; 
• la expirarea termenului pentru care a fost încheiat; 
• atunci când oricare dintre părțile contractante solicită încheierea parteneriatului printr-o notificare scrisă cu cel puțin 30 zile înaintea datei de la care dorește încetarea 
acordului de parteneriat. 
 
Prezentul acord de parteneriat se încheie astăzi, ______________, în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 

UAT JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAŢI 

PREȘEDINTE, 

Costel FOTEA 

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. ing. Puiu – Lucian GEORGESCU 

 
Director proiect – P2 - POCU/379/6/21/124388, prof. univ. dr. Irina SUSANU 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 63 

din 28 februarie 2022 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de 
agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.471/22.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional 

pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014—2020; 
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1789/02.02.2022 transmisă la Autoritatea de Management 

POPAM pentru solicitarea de aprobare a Actului adiţional nr. 3 pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 183 din 30 iulie 2020 privind modificarea Hotărârii nr. 

161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de 
acesta, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Solicitarea de informații suplimentare nr. 282564/21.02.2022 primită de la AM POPAM și înregistrată 
la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 2471/21.02.2022; 

Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. f), n) şi p) din Codul administrativ, aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

mailto:rectorat@ugal.ro
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza 
de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

1. Art.2. va avea următorul conținut: „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc 
Zătun 2”, în cuantum de 2.243.727,83 lei (inclusiv TVA).” 

2. Alin. (1) al art.3. va avea următorul conținut: „Se aprobă alocarea sumei de 665.508,38 lei, reprezentând 
cofinanţarea aferentă costurilor eligibile, precum și a sumei de 515.022,40 lei, constituind valoarea neeligibilă în cadrul 
proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”. 

 
Art.II. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 183 din 30 

iulie 2020 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, 
modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea. 

 
Art.III. Direcția programe și Direcția economie și finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Galați vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 

 
HOTĂRÂREA NR. 64 

din 28 februarie 2022 

 
privind: aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul 
Galaţi, 2019—2023” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.514/22.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea nr. 227/22.10.2019 a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea „Planului de menţinere 

a calităţii aerului în judeţul Galaţi 2019-2023”;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 49 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de 

acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2015; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. d) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă „Raportul referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul 
Galaţi 2019—2023”, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Hotărârea va fi pusă la dispoziţia publicului, împreună cu „Raportul referitor la stadiul realizării măsurilor din 

Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi 2019—2023”, prin afişare pe pagina de internet a instituţiei. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 
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RAPORT 
cu privire la stadiul realizărilor măsurilor din planul de menţinere a calităţii aerului – pentru anul 2020 

Tabelul nr. 1: Lista măsurilor privind menținerea calității aerului în județul Galați (2019—2023) 

 

Cod Măsura Acțiuni Responsabil 
Termen de 

realizare 

Estimare 

costuri/surse 

de finanțare 

Indicator de 

monitorizare 

SURSE MOBILE 
 

M.1.1 

 

Modernizarea 

arterelor județene de 

circulație 

 

Execuție lucrări pentru proiect: 

,Reabilitare și modernizare drum 

județean DJ 252: Buciumeni-

Nicorești-Cosmești-Movileni-Barcea 

km7+200 – 10+300, km14+200 – 

32+600. L=21,5km 

 

Președintele 

Consiliului 

Județean Galați 
2019-2020 

36.366.811 lei 

POR 2014-2020 

 

REALIZAT 

21,5 km 

100% 

receptionat -  PVRTL  

nr. 3795/31.032021 

Execuție lucrări pentru proiect: 

Reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii de transport regional 

între localitățile Corod - Drăgușeni 

(DJ 251A) km16+000 – 32+000. 

L=16km 

Președintele 

Consiliului 

Județean Galați 

2019-2020 

Contract  nr. 3158 

din 13.03.2019  

cu act adițional de 

prelungire a 

termenului de 

finalizare 

28.02.2022 

 

 

 

 

 

 

32.683.928 lei 

POR 2014-2020 

16 km 

90% 

Cauze: 

sistare lucrări datorită 

temperaturilor scăzute;  

restricțiile impuse la nivel 

naţional ca urmare a 

pandemiei COVID 19, au 

încetinit ritmul de execuție 

a lucrărilor  

Urmează să se facă  

recepția la terminarea 

lucrărilor(RTL) 
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Cod Măsura Acțiuni Responsabil 
Termen de 

realizare 

Estimare 

costuri/surse 

de finanțare 

Indicator de 

monitorizare 

 

Execuție lucrări pentru proiect: 

Reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii de transport regional 

între localitățile: Vârlezi-Tg. Bujor-

Umbrărești- Viile-Fârțănești-Foltești 

(DJ 242) km 38+940 – 69+640. 

L=30,7 

 

 

 

Președintele 

Consiliului 

Județean Galați 

2019 
64.876.092 lei 

POR 2014-2020 

 

REALIZAT 

30,700 km 

100% 

recepționat - PVRTL                                    

nr. 5035/28.04.2021 

 

Execuție lucrări pentru proiect: 

Reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii de transport regional 

între localitățile: Matca-Valea 

Mărului-Cudalbi-Slobozia Conachi-

Smârdan (DJ 251) km 6+780 – 

23+840 și km 61+460 – 72.400. 

L=28km 

 

Președintele 

Consiliului 

Județean Galați 
2019-2020 

54.066.311 lei 

POR 2014-2020 

 

REALIZAT 

28 km 

100% 

Recepționat - PV RTL                               

nr. 11105/ 16.10.2020 

 

 

Proiectare și execuție: Reabilitare 

tronsoane DJ 242B Berești-Tg Bujor, 

km 23+333 - 43+200 si DJ 251 

Tecuci - Matca, sectoare km 1+850 - 

2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 

4+760, județul Galați. L=20,767km 

 

Președintele 

Consiliului 

Județean Galați 
2019-2020 

32.511.890 lei 

PNDL 

 

REALIZAT 

20,767 km 

100% 

Recepționat - PV RTL                                 

nr. 9965/ 16.09.2020 

Execuție lucrări pentru proiectul: 

Reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii de transport regional pe 

traseul Reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii de transport regional 

între localitățile Pechea – Rediu – 

Președintele 

Consiliului 

Județean Galați 
2019-2020 

56.474.964 lei 

POR 2014-2022 

 

 

REALIZAT 

34,610 km 

100% 

Recepționat -  PV RTL                               
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Cod Măsura Acțiuni Responsabil 
Termen de 

realizare 

Estimare 

costuri/surse 

de finanțare 

Indicator de 

monitorizare 

Cuca – Fârțănești – Măstăcani (DJ 

255) km 16+845 – 27+555, km 

28+520 – 34+460, km 34+650 – 

45+835, km 46+150 – 48+215 și km 

49+810 – 54+520. L=34,61km 

nr. 10812/27.09.2020 

Proiectare și execuție "Reabilitarea și 

modernizarea infrastructurii de 

transport regional pe DJ 242 A km 

0+000 – 3+135, km 4+135 – 5+925, 

km 6+925 – 13+970, km 14+375 – 

15+050, km 16+050 – 18+315 și km 

22+400 – 25+390 (16,870km) 

Președintele 

Consiliului 

Județean Galați 

2019-2020 

Termen real 

conform acte 

reglementare 

AC 80/14553 din 

23.12.2019; 

ordin începere: 

13.05.2020;       - 

durata execuție 

lucrări: 18 luni; 

Noiembrie 2021 

Contract nr. 9625 

din 27.08.2011 cu 

act adițional de 

prelungire a 

termenului de 

finalizare 

31.07.2022 

32.265.840 lei 

POR 2014-2020 

 

16,87 km 

90% 

Cauze: 

- sistare lucrări datorită 

temperaturilor scăzute;  

- restricțiile impuse la 

nivel naţional ca urmare 

a pandemiei COVID 19, 

au încetinit ritmul de 

execuție a lucrărilor  

- Urmează  RTL 

 

M.1.2 

 

Modernizarea 

drumurilor de interes 

local 

 

Servicii de proiectare și execuție 

lucrări pentru obiectivul 

"Modernizare strada Tecucelu în 

municipiul Tecuci, județul Galați" 

0,594km 

Primarul 

municipiului 

Tecuci 

2019 
961.119,55 lei 

Buget local 

 

REALIZAT 

0,594 km 

    100% 

Recepționat - PV RTL                                       

nr. 50075 / 29.07.2020 

Modernizare drum local DCLC10, 

comuna Cavadinești, Județul Galați" 

1,1 km 

Primarul 

localității 

Cavadinești 

2019 
611.710 lei 

Buget local 

 

REALIZAT 

1,1 km 

100% 

Recepționat - PV RTL                              

nr. 3506/26.06.2020 
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Cod Măsura Acțiuni Responsabil 
Termen de 

realizare 

Estimare 

costuri/surse 

de finanțare 

Indicator de 

monitorizare 

 

 

Execuție lucrări de construcție în 

cadrul proiectului "Modernizare străzi 

în comuna Cuza Vodă, județul Galați" 

4,538 km 

Primarul 

localității Cuza 

Vodă 

2019 
3.831.314 lei 

PNDL 

 

REALIZAT 

4,538 km 

100% 

Recepționat - PV RTL                              

nr. 1863/26.05.2021 

 

M.1.3 

Dezvoltarea de rute 

ocolitoare pentru 

transportul  de marfă 

Proiectare și execuție "Extindere si 

modernizare varianta ocolitoare a 

municipiului Galați" 10, 865 km 

Președintele 

Consiliului 

Județean Galați 

2019-2021 

Contract nr. 8262 

din 23.07.2021 cu 

act adițional de 

prelungire a 

termenului de 

finalizare 2022 

98.927.434,90 

lei POR 2014-

2020 

 

10,865 km 

35 % 

Cauze: 

 nu s-a putut preda 

amplasamentul pe 

tronsoanele IA și IIA, 

deoarece procedura de 

expropriere a fost pusă in 

licitație de două ori  

 

M.1.4 

Folosirea eficientă a 

spațiilor în vederea 

măririi numărului 

locurilor de parcare 

prin realizarea 

parcărilor pe mai 

multe niveluri 

Execuție lucrări - Parcare supraetajată 

- Spitalul Clinic Județean de Urgență 

"Sf. Apostol Andrei" Galați. 315 

locuri de parcare. 

Președintele 

Consiliului 

Județean Galați 

2019-2020 
7.378.238 lei 

Buget local 

 

REALIZAT 

315 locuri 

100% 

recepționat  - PV RTL                           

nr.11826/ 05.11.2020 

SURSE DE SUPRAFAȚĂ 

 

M.2.1 

Extinderea 

suprafețelor de 

vegetație forestieră 

prin renaturarea unor 

terenuri fără utilitate 

 

 

Împădurirea terenurilor degradate în 

teritoriul județului Galați, localitatea 

Bălăbănești. Peisaj silvic, agricol și 

cultural în contextul revitalizării 

peisajului natural și antropic, 

aproximativ 5 ha. 

 

Primarul 

localității 

Bălăbănești 

2019-2023 

Instrumente 

Structurale 

100.000 lei 

95,8 ha  

teren cu vegetație 

forestieră  

Actele de schimbare a 

categoriei de folosință a 

terenului din păsune în 

vegetație forestieră în curs 

de realizare 
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Cod Măsura Acțiuni Responsabil 
Termen de 

realizare 

Estimare 

costuri/surse 

de finanțare 

Indicator de 

monitorizare 

 

Împădurirea unor suprafețe de teren 

neagricole în localitatea Ivești, 

aproximativ 5 ha. 

 

Primarul 

localității Ivești 

 

2019-2023 

 

Instrumente 

Structurale 

15.000 lei 

6,41 ha  

trup de pădure prin 

schema de ajutor de stat 

”Sprijin pentru prima 

împădurire și crearea de 

suprafețe împădurite” din 

PNDR 2014-2020 lucrări 

efectuate de beneficiar 

(Dănilă Gheorghe) în 

regie proprie                                        

 

M.2.2 
Împădurirea zonelor 

cu alunecări de teren 

din județul Galați 

 

Împădurire versant estic – sat 

Izvoarele și sat Slobozia Conachi, 

aproximativ 5 ha. 

 

 

Primarul 

localității 

Slobozia 

Conachi 

2019-2023 

Fonduri 

guvernamentale 

2.000.000 lei 

 

4 ha 

regim de voluntariat 

M.2.3. 

Eficientizarea 

privind salubrizarea 

urbană 

Spălarea eficientă a străzilor (nu 

stropire) cu aspirarea apei plus a 

prafului spălat, în localitățile Galați, 

Tecuci, Tg. Bujor și Berești din 

județul Galați. 878 km. 

Operatorii de 

salubrizare: SP 

Ecosal Galaţi, 

CUP Tecuci 

SRL, Leonmar 

SRL Bujor 

Prestserv SRL 

2019-2023 
Buget propriu 

Buget neestimat 

Galați: realizată cu 

echipamente performante 

din dotarea SP Ecosal 

Galați;   

Tecuci, Tg. Bujor, Berești: 

nerealizată operatorii de 

salubrizare nu dețin 

echipamente performante. 

M.2.4. 

Reducerea 

consumului de 

combustibili solizi și 

lichizi 

 

Alimentare cu gaze naturale în 

localitatea Barcea (100 gospodării) 

Primarul 

localității 

Barcea 

2019-2023 

Parteneriat 

public privat 

Buget neestimat 

 

1.200 locuinţe racordate  

 

Alimentare cu gaze naturale în 

localitatea Cudalbi (120 gospodării) 

Primarul 

localității 

Cudalbi 

2019-2023 

Fonduri 

Europene 

Parteneriat 

public privat 

Buget neestimat 

 

în curs de elaborare Studiu 

de fundamentare 

(proiectare)  

 

Alimentare cu gaze naturale în 

Primarul 

localității 
2019-2023 

Parteneriat 

public privat 

 

proiect în derulare 
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Cod Măsura Acțiuni Responsabil 
Termen de 

realizare 

Estimare 

costuri/surse 

de finanțare 

Indicator de 

monitorizare 

localitatea Ghidigeni (90 gospodării) 

 

Ghidigeni 21.000.000 lei 

 

 

 

Alimentare cu gaze naturale în 

localitatea Șendreni (60 gospodării) 

 

 

Primarul 

localității 

Șendreni 

2019-2023 

Parteneriat 

public privat 

Buget neestimat 

0 

 

Contract de proiectare și 

execuție semnat, ordin de 

începere servicii 

proiectare (16.01.2021) 

 

 

Alimentare cu gaze naturale în 

localitatea Umbrărești (110 

gospodării) 

Primarul 

localității 

Umbrărești 

2019-2023 

 

Parteneriat 

public privat 

Buget neestimat 

 

 

 

 

în curs de obţinere avize 

SURSE STAȚIONARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuarea 

programului de 

 

Realizare proiect tehnic, detalii de 

execuție, asistență tehnică proiectant 

și execuție lucrări pentru proiectul: 

Creșterea eficientei energetice pentru 

Spitalul Clinic Județean de Urgență 

Sf. Apostol Andrei 

 

 

 

 

Președintele 

Consiliului 

Județean Galați 

 

2019-2021 

30.350.638,29 

lei 

POR 2014-2020 

 

 

REALIZAT 

100% 

recepționat - PV RTL 

nr.10253/ 13.09.2021 
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Cod Măsura Acțiuni Responsabil 
Termen de 

realizare 

Estimare 

costuri/surse 

de finanțare 

Indicator de 

monitorizare 

 reabilitare termică a 

clădirilor 

instituționale 

Execuție lucrări Consolidare, 

restaurare și amenajare muzeul ,,Casa 

Cuza Voda" din Galați 

Președintele 

Consiliului 

Județean Galați 

2019 

Contract nr. 6378 

din 10.06.2020 cu 

act adițional 

nr.13198 din 

26.11.2021,  de 

prelungire a 

termenului de 

finalizare 

31.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

1.539.365,48 lei 

POR 2014-2020 

5% 

cauze: 

în urma decopertării s-au 

constatat fisuri la nivelul 

fundațiilor, ceea ce a 

implicat necesitatea unei 

expertize tehnice în 

vederea elaborării soluției 

tehnice optime de 

consolidare (lucrări 

neprevăzute). 

 

 

 

 Execuție lucrări pentru proiectul: 

Creșterea eficienței energetice pentru 

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. 

Cuvioasa Parascheva 

Președintele 

Consiliului 

Județean Galați 

2019 

momentan sistat 

 

529.241,98 lei 

POR 2014-2020 

40% 

cauze: 

- restricțiile impuse la 

nivel national ca urmare 

a pandemiei COVID 19, 

au încetinit ritmul de 

execuție a lucrărilor. 

Execuție lucrări pentru obiectivul 

"Restaurare și amenajare Muzeul 

Casa Colecțiilor (fosta Farmacie 

TINC)", din Galați 

Președintele 

Consiliului 

Județean Galați 

2019-2020 

Termen finalizare 

2021 

conform 

contractului de 

execuție lucrări           

nr. 2581/ 

25.02.2019 

sistat contract 

1.946.087,27 lei 

POR 2014-2020 

20% 

cauze: 

- lucrări laborioase de 

restaurare; 

- restricțiile impuse la 

nivel national ca urmare 

a pandemiei COVID 19, 

au încetinit ritmul de 

execuție a lucrărilor.  

ALTE MĂSURI 
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Cod Măsura Acțiuni Responsabil 
Termen de 

realizare 

Estimare 

costuri/surse 

de finanțare 

Indicator de 

monitorizare 

M.4.1. 

Conștientizarea 

populației cu privire 

la nivelul real al 

calității aerului, la 

implicațiile asupra 

sănătății umane 

Realizarea de activități de 

conștientizare a populației privind 

efectele poluării asupra sănătății 

populației, pe grupe de receptori 

sensibili. 

Președintele 

Consiliului 

Județean Galați 

2019-2023 Buget neestimat 
Campanii realizate     

0 

 

 

Datele de monitorizare a calității aerului pot fi urmărite în timp real de pe site-ul http://www.calitateaer.ro → calitate aer / acasa → harta regiuni → Galați. 
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HOTĂRÂREA NR. 65 

din 28 februarie 2022 

 
privind: acordarea unui mandat special pentru reprezentantul județului Galați în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare „Serviciul Regional Apa Galaţi”  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.405/22.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea nr. 114 din 28 noiembrie 2008 a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea asocierii 

Consiliului Județului Galați cu Consiliul Local Galați, Consiliul Local Tecuci, Consiliul Local Târgu Bujor și Consiliul Local 
Șendreni în vederea aderării la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Serviciul Regional Apa Galaţi;  

Având în vedere adresa nr. 17/21.01.2022 şi adresa nr. 51/08.02.2022 ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Serviciul Regional Apa Galaţi”, înregistrate cu nr. 1405/21.01.2022, respectiv cu nr. 1405/08.02.2022 la Consiliul Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3), lit. k) şi art. 10 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional 
Apa Galaţi”; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi e), alin. (5) lit. m) și alin. (7) lit. c), precum şi ale art. 175 din 
Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă mandat special Domnului Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, reprezentant de 
drept al judeţului Galaţi în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galați”, 
pentru: 

-  a vota hotărârile de acceptare de noi membri, precum și a retragerii și excluderii unor membri din Asociație; 
- aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități 

publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului; 
- aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii de operare a serviciului prevăzute în Contractul de 

delegare; 
- aprobarea Caietului de  sarcini și a Regulamentului Serviciului consolidat și armonizat pentru întreaga arie de operare 

a serviciului. 
 
Art.2. Se împuternicește Domnul Costel Fotea, reprezentant al judeţului Galaţi în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galați”, să semneze în numele și pe seama Consiliului Judeţean Galaţi 
actele adiționale ale Actului constitutiv și Statutului Asociației.         

 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”.  
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 66 

din 28 februarie 2022 

 
privind: validarea desemnării nominale a domnului Marius DOBREA, director general al Poliţiei Locale Galaţi, ca 
membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 27.512/22.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 4046 din 17.02.2022 a Poliţiei Locale Galaţi, înregistrată la secretariatul Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Galaţi cu  nr. 27.512 din 17.02.2022; 
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine 

publică, aprobat prin Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 787/2002; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. g) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se ia act de încetarea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi, a domnului Petrică 
HAHUI. 

 
Art.2. Se validează desemnarea nominală a domnului Marius DOBREA, director general al Poliţiei Locale Galaţi, ca 

membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 
 
Art.3. Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 324 din 21 decembrie 2021 privind validarea desemnării nominale a 

membrilor ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi, se modifică în mod corespunzător. 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi şi membrilor  acesteia.  
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 
 

HOTĂRÂREA NR. 67 

din 28 februarie 2022 

 
privind: desemnarea membrilor comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al 
judeţului Galaţi, pentru anul 2021 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.484/21.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) lit. e), alin. (6), art. 12 alin. (5) şi ale art. 22 din Anexa nr. 6 la Codul 

administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă desemnarea membrilor comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului 
general al judeţului Galaţi, pentru anul 2021, după cum urmează: 

- Sandu Mitică – consilier judeţean. 
- Gasparotti Florinel–Petru – consilier judeţean. 
 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor nominalizate la art. 1. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 

 

HOTĂRÂREA NR. 68 

din 28 februarie 2022 

 
privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de evaluare a probei interviu pentru 
concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor de director şi director adjunct al unor instituţii de învăţământ special 
din judeţul Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.102/21.02.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 1106/10.02.2022 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Galaţi, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Galaţi la nr. 2102/10.02.2022; 
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) lit. c) din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului 

pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul 
Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4597/2021; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, 
instruire, compensare, recuperare şi protecţie socială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul 
sistemului de învăţământ special şi special integrat; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a), b) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de evaluare a probei interviu pentru 
concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor de director şi director adjunct al unor instituţii de învăţământ special din 
judeţul Galaţi, după cum urmează: 

A. Director adjunct – Şcoala Profesională Specială „Emil Gârleanu” Galaţi: 
- Dl. Coca Ionel – Secretar General al Judeţului – Consiliul Judeţean Galaţi (membru titular). 
- D-l. Stoica George – Director executiv – Consiliului Judeţean Galaţi (membru supleant). 
B. Director – Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Tecuci: 
- Dl. Coca Ionel – Secretar General al Judeţului – Consiliul Judeţean Galaţi (membru titular). 
- D-l. Stoica George – Director executiv – Consiliului Judeţean Galaţi (membru supleant). 
 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei economie şi finanţe şi Serviciului de management al resurselor 

umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, 
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Galaţi, instituţiilor precizate la art. 1 şi persoanelor desemnate. 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2022 
 


