HOTĂRÂREA NR. _____
din __________________ 2019
privind: aprobarea înfiinţării Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor
în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11210/10.10.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 48333/04.10.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr.
11210/04.10.2019;
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 36/02.10.2019;
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2019 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea
protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017, pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială
şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b)
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă infiinţarea Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor în
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi şi care răspunde de punerea în aplicare.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul General al Judeţului,
Ionel Coca

Stănescu Mădălina
1. ex./ 09.10.2019

SMRUSSMAC – consilier superior
Stănescu Mădălina

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI

Nr.11210/10.10.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului de zi pentru sprijinirea
victimelor infracţiunilor în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Galaţi
Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2019 s-a modificat şi completat Legea
nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor.
Art. 1 pct. 5 din ordonanţa de urgenţă menţionată reglementează:
După articolul 3 se introduc şase noi articole, articolele 3^1-3^6, cu următorul cuprins:
"ART. 3^1
(1) În vederea acordării serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor, în
structura organizatorică a fiecărei direcţii generale se înfiinţează un compartiment pentru
sprijinirea victimelor infracţiunilor, structură în cadrul căreia vor funcţiona cel puţin trei
specialişti, respectiv: asistent social, psiholog, consilier juridic.
(2) Compartimentul prevăzut la alin. (1) se înfiinţează prin reorganizare, în limita
numărului de posturi aprobat în prezent şi cu condiţia încadrării în plafonul cheltuielilor,
inclusiv cele de personal, aprobate prin bugetul pentru anul 2019.
(3) În cazul copiilor victime ale violenţei, evaluarea şi acordarea serviciilor de sprijin şi
protecţie prevăzute în prezenta lege se face de către compartimentele specializate de
intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri din cadrul direcţiei
generale, potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului
nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă
multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi violenţă în familie 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 migrați victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state.
(4) În cazul victimelor violenţei în familie, serviciile de sprijin şi protecţie prevăzute în
prezenta lege se acordă de către instituţiile specializate potrivit Legii nr. 217/2003 pentru
prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
(5) În cazul victimelor traficului de persoane, identificarea, referirea, asistenţa şi
protecţia sunt asigurate şi de către instituţiile specializate potrivit Legii nr. 678/2001 privind
prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare, şi
Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane.
(6) În cadrul serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul municipiilor, oraşelor,
comunelor se poate înfiinţa Serviciul pentru Sprijinirea Victimelor Infracţiunilor numai dacă
numărul solicitărilor justifică existenţa unui astfel de serviciu pe raza lor administrativteritorială.
(7) Serviciile de sprijin şi protecţie acordate victimei unei infracţiuni pot fi acordate şi de
furnizori privaţi de servicii sociale.”
Art. 1 pct. 14 din ordonanţa de urgenţă menţionată reglementează:
„Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 9
(1) Serviciile de sprijin şi protecţie pot fi acordate în:
a) centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în
scopul reintegrării sociale, consiliere psihologică, consiliere juridică, consiliere privind
aspectele financiare, serviciile de inserţie / reinserţie socială etc.;
b) centrele rezidenţiale cu găzduire pe perioadă determinată care oferă cazare provizorie
adecvată pentru victimele care au nevoie de un loc sigur din cauza unui risc iminent de
victimizare secundară şi repetată sau de intimidare şi răzbunare.

(2) Procesul de acordare a serviciilor de sprijin şi protecţie parcurge etapele prevăzute
de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Serviciile se acordă în sistem integrat cu alte măsuri de protecţie prevăzute de
legislaţie şi sunt gratuite.
(4) Serviciile se acordă în regim special cu eligibilitate şi accesibilitate extinsă, în regim
de birocraţie redusă, accesate doar în condiţiile păstrării anonimatului, fără a încheia contract
cu beneficiarii.
(5) Serviciile menţionate la alin. (1) se supun prevederilor Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare."
Intr-o primă etapă centrul va include un asistent social şi un psiholog care vor acţiona în
echipă pluridisciplinară cu angajaţi cu pregătire juridică din cadrul DGASPC şi/sau cu asistenţi
sociali şi/sau psihologi din cadrul serviciilor sociale care furnizează servicii în temeiul Hotărârii
Guvernului nr. 49/2011; Legii nr. 217/2003; Legii nr. 678/200,etc., în funcţie de nevoile
beneficiarilor.
Ca urmare a considerentelor prezentate, se propune înfiinţarea Centrului de zi pentru
sprijinirea victimelor infracţiunilor în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi.
Solicităm avizul Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi.
În baza considerentelor mai sus expuse, supunem spre dezbatere şedinţei în plen a
Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre anexat.

P R E Ş E D I N T E,
COSTEL FOTEA

Stănescu Mădălina
1. ex./ 09.10.2019

SMRUSSMAC – consilier superior
Stănescu Mădălina

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 11210/10.10.2019

RAPORT DE SPECIALITATE,
la proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului de zi pentru sprijinirea
victimelor infracţiunilor în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Galaţi
Prin referatul de aprobare la proiectul de hotărâre alăturat se propune şedinţei în plen a
Consiliului Judeţean Galaţi aprobarea înfiinţării Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor
infracţiunilor în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
Art. 173 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind
Codul administrativ prevede: „Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: a) atribuţii privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor
publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;”
Alin. (2) lit. c) al aceluiaşi articol prevede: „(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.
(1) lit. a), consiliul judeţean: […] c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui
consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean,
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;”
Alin. (5) lit. b) al aceluiaşi articol prevede: „(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la
alin. (1) lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: […] b) serviciile
sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a
familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială”.
În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate.
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