HOTĂRÂREA NR. _____
din __________________ 2019
privind: aprobarea baremelor de dotare cu echipament, a duratelor de utilizare şi
normativelor valorice de cheltuieli pentru materiale igienico-sanitare şi rechizite pentru
persoanele adulte asistate în servicii de tip rezidenţial din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11654/21.11.2019
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. 1 și 4 ale
Consiliului Județean Galați;
Având în vedere adresa nr. 51228/15.10.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 11654/
16.10.2019;
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 45/15.10.2019;
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019
privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor cu dizabilităţi;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 29/2019
privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare,
organizate ca şi centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), 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 baremele de dotare cu echipament, precum şi duratele de utilizare a
acestora pentru persoanele adulte asistate în servicii de tip rezidenţial din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei nr. 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă normativele valorice de cheltuieli cu materiale igienico-sanitare şi
rechizite pentru persoanele adulte asistate în servicii de tip rezidenţial din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei nr. 2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi.

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

Director executiv,
Stoica George
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Anexa 1
Articol

Băieţi

Fete

Maiou
Chiloţi
Sutien
Dresuri lycra
Şosete
Tricou m.l.
Tricou m.s.
Pulover
Cămaşă
Maleta
Trening costum
Blugi
Pantaloni scurţi
Pijama vară
Pijama iarnă
Camaşă noapte vara
Camasa noapte iarna
Pantalon
Rochie vara
Rochie iarna
Fusta vara
Fusta iarna
Fular
Caciula
Canadiana
Geaca primăvară
Bluza m.s
Bluza m.l.
Manuşi
Halat baie
Manusi
Capot vara
Capot iarna
Colant
Costum fleece
Batic
Costum dama/ barbati
Papuci baie
Sandale
Pantofi
Cizme
Papuci vara

8
10
20
3
4
1
3
4
2
2
2
2
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1

8
10
2
10
20
3
4
1
1
4
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
3
1
4
1
2
1
1
1
1

Durata
de
utilizare/ ani
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
3
3
2
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Anexa nr.2
Necesarul lunar de materiale de igienă pe beneficiar

Articol
Şampon
Gel de duş
Pieptene (trimestrial)
Periuţă dinţi (trimestrial)
Pastă de dinţi (la 2 luni)
Foarfec unghii (trimestrial)
Unghiere (trimestrial)
Săpun
Hârtie igienică
Aparat de ras
Periuţă unghii (trimestrial)
Pămătuf de ras (trimestrial)
Balsam par (la 2 luni)
Loţiune de corp (la 2 luni)
Serveţele nazale
Deo roll-on (la 2 luni)
Deo spray (la 2 luni)
After shave (la 2 luni)
Pastă ras (la 2 luni)
Spumă de ras (la 2 luni)
Bureţi de baie (trimestrial)
TOTAL
Total rechizite lunar = 15 lei

Femei
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
3
1
1
1

Bărbaţi
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
11
3
1
1
1
1
1
1

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 11654/21.11.2019

REFERAT DE APROBARE,
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea baremelor de dotare
cu echipament, a duratelor de utilizare şi a normativelor valorice de cheltuieli pentru materiale
igienico-sanitare şi rechizite pentru persoanele adulte asistate în centre de tip rezidenţial din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Prin Ordinul nr. 82/2019 s-au aprobat noile standarde specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi, care prevăd la Anexa 1
Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip
Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru pentru viaţă
independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru de îngrijire şi asistenţă pentru
persoane adulte cu dizabilităţi Modulul IV Activităţi şi servicii Std.4 Îngrijire şi asistenţă pct. 3
“CR asigură pentru fiecare beneficiar obiecte de igienă personală (periuţă de dinţi, pastă de
dinţi, săpun, prosoape etc.)”, iar la Std. 15 Integrare şi participare socială şi civică pct. 4 “În
caz de nevoie, CR asigură beneficiarilor obiecte de îmbrăcăminte, lenjerie şi încălţăminte”;
Prin Ordinul nr. 29/2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea
Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre
rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice la Modulul IV Activităţi/ Servicii Std. I Îngrijire
personală pct. S.1.1. „Pe lângă spaţiile igienico-sanitare, centrul se asigură că fiecare
beneficiar deţine obiecte de igienă personală (periuţă de dinţi, pastă de dinţi, săpun, prosoape
etc.). Obiectele de igienă personală se achiziţionează de către beneficiari sau de centru, cu
sau fără plată”, iar la Std. 4 Viaţă activă şi contacte sociale pct. S.4.1. „În caz de nevoie,
centrul asigură aprovizionarea beneficiarilor cu obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte, cu
sau fără plată”.
Intrarea în vigoare a noilor standarde a generat necesitatea reglementării gradului de
dotare a persoanelor adulte asistate în cadrul centrelor de tip rezidenţial. Necesitatea acestor
dotări se impune pentru stabilirea unui minim necesar pentru a acoperi nevoile de bază ale
beneficiarilor, cât şi pentru asigurarea utilizării eficiente a resurselor bugetare alocate acestor
aspecte.
Având în vedere prevederile Legii 292/2011 Legea asistenţei sociale art. 135 alin (1) lit.
a şi anume: “Din bugetele locale ale judeţelor se alocă fonduri pentru: a) finanţarea serviciilor
sociale aflate în administrare proprie, contractate sau subvenţionate în condiţiile legii, ori
cofinanţate în baza contractelor de parteneriat”, propunem spre aprobare stabilirea unui minim
de dotare a beneficiarilor din cadrul centrelor de tip rezidenţial din cadrul DGASPC Galaţi.
Ca urmare a considerentelor prezentate, se propune aprobarea Baremelor de dotare cu
echipament, duratele de utilizare şi a normativelor valorice de cheltuieli pentru materiale
igienico-sanitare şi rechizite pentru persoanele adulte asistate în centre de tip rezidenţial din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Galaţi.
Solicităm avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 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

Întocmit,
Zaharia Mihai

Director executiv,
Stoica George

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 11654/21.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE,
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea baremelor de dotare
cu echipament, a duratelor de utilizare şi a normativelor valorice de cheltuieli pentru materiale
igienico-sanitare şi rechizite pentru persoanele adulte asistate în centre de tip rezidenţial din
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 baremelor de dotare, duratelor de utilizare şi
normativelor valorice de cheltuieli pentru materiale igienico-sanitare şi rechizite pentru
persoanele adulte asistate în servicii de tip rezidenţial din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
Art. 173 alin. (1), lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ
prevede: ”Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: a)
atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean;
Alin. (5) lit. b) al aceluiaşi articol prevede: „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.

Direcţia Economie şi Finanţe,
Director executiv,
Stoica George

Direcţia de Dezvoltare
Regională,
Director executiv,
Angheluţă Laura-Delia

Direcţia Arhitect Şef,
Arhitect şef,
Dumitrescu Mărioara

Direcţia Patrimoniu,
Director executiv,
Cristea Constantin

Direcția programe
Director executiv,
Epure Camelia

Serviciul Contencios şi
probleme juridice,

Direcția Tehnică
Director executiv,
Săndulache Elena

Întocmit,
Zaharia Mihai

Director executiv,
Stoica George

