HOTĂRÂREA NR. _____
din __________________ 2020
privind: aprobarea reorganizării Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor
adulte cu handicap nr.2 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi
nr. 2
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1903/13.02.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 5272/06.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1903/07.02.2020;
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 3/04.02.2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoane
adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoane
cu dizabilităţi nr. 877/2018;
Având în vedere prevederile Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/2019
privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
Având în vedere avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi nr.
10919/ANPD/DGDPD/20.12.2019;
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 reorganizarea Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor
adulte cu handicap nr. 2 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2,
cu capacitate de 50 de beneficiari, situat în mun. Galaţi, str. Furnaliştilor, nr. 24.
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./ 10.02.2020

SMRUSSMAC – consilier superior
Stănescu Mădălina

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI

Nr. 1903/13.02.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea reorganizării
Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap nr. 2 din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de
îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi este o instituţie
publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi.
Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap nr. 2 este un
centru care asigură, în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarilor, persoane cu
dizabilităţi, îngrijire şi asistenţă printr-un ansamblu de activităţi, specializate. Organizarea
acestui serviciu se face în scopul de a menţine sau dezvolta (după caz) potenţialul personal
al fiecărei persoane cu dizabilităţi asistate.
Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap nr. 2 funcţionează
într-o clădire aflată în administrarea DGASPC Galaţi, amplasată în municipiul Galaţi, str.
Furnaliştilor nr. 24, într-o zonă a oraşului liniştită şi accesibilă mijloacelor de transport în
comun. Centrul este situat într-un cartier important din oraşul Galaţi, cartierul Dunărea, în
proximitatea uneia dintre arterele principale, Str. Brăilei, a şcolii generale "Dan Barbilian". La
aproximativ 300 metri se află staţiile mijloacelor de transport în comun, precum şi biserica " Sf.
Paraschiva". Clădirea este vizibilă în şi dinspre această locaţie, este racordată la gaze, apă
şi canalizare. Centrul este dotat cu telefon fix. Spaţiile interioare şi exterioare ale clădirii oferă
siguranţă potenţialilor beneficiari, clădirea este dotată cu rampă, mână curentă. Spaţiile
exterioare clădirii, care fac parte din curtea centrului, sunt amenajate cu zone de relaxare şi
petrecere a timpului în aer liber, bănci, grădină de flori.
În cadrul Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap nr. 2
sunt găzduiţi un număr de 50 de beneficiari cu handicap psihic, mintal si/sau neurologic,
încadraţi în grad, având certificate de handicap valabile,
Din prelucrarea datelor, ca urmare a analizării acestora, având la baza recomandările
PIRIS(program individual de reabilitare si reintegrare socială), PIS(plan individual de servicii),
în conformitate cu legislația în vigoare, a rezultat fişa beneficiarului care evidenţiază nevoile
acestora şi tipurile de servicii care trebuie dezvoltate în scopul satisfacerii nevoilor, având ca
referinţă anexa la Decizia preşedintelui ANPD nr.877/2018 privind aprobarea Metodologiei de
reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap.
Beneficiarii centrului sunt persoane adulte cu handicap cu afecţiuni neuromotorii şi
psihice care se găsesc în situaţie de dependenţă, parţială sau totală de a realiza singure
activităţile curente de viaţă, necesitând
îngrijire, asistare şi supraveghere, in regim
permanent. Beneficiarii serviciilor acordate in centru au afecţiuni diferite pornind de la
tetrapareză spastică, defect septal ventricular, chist arahnoidian, atrofie optica, encefalopatie
nespecificata, hipotrofie staturo-ponderala, sindrom Landon-Down, hemipareză stângă,
hidrocefalie, malformaţie congenitală pe cord, epilepsie, sindrom Lenoux, parapareză spastica
şi sfârşind cu retard mintal sever QI=20 şi alte tipuri de afecţiuni. Afecţiunile fizice sau
somatice sunt însoțite , în cazul beneficiarilor centrului, de afecţiuni mentale şi/sau psihice.
Persoanele interesate / reprezentanţii legali, primesc informații referitoare la serviciile
asigurate de centru. Procedura de admitere se desfăşoară conform prevederilor legale în
vigoare.
Astfel, se concluzionează faptul că pentru beneficiarii centrului , nevoile identificate au
fost de:
- a trăi în locaţii curate, adaptate, confortabile si sigure;
- hrană suficientă, diversificată conform regimul alimentar recomandat de medic, în condiţii
igienice şi ambianţă plăcută;

- permanenţă pentru îngrijirea sănătăţii;
- menţinerea echilibrului psiho – afectiv şi optimizarea personală, menţinerea deprinderilor de
comunicare;
- menţinere personalizată în funcţie de potenţialul funcţional;
- servicii de îngrijire individualizate;
- menţinerea aptitudinilor cognitive;
- sprijin pentru menţinerea deprinderilor zilnice;
- sprijin pentru menţinerea deprinderilor de mobilitate;
- sprijin pentru menţinerea deprinderilor de autoîngrijire;
- sprijin pentru menţinerea deprinderilor de îngrijire a propriilor sănătăţi
- sprijin pentru menţinerea şi după caz redobândirea deprinderilor de interacţiune şi stabilire a
relaţiilor interpersonale;
- sprijin pentru implicarea activă în viaţa socială şi civică a comunităţii;
- nevoia de a fi protejaţi împotriva tuturor formelor de neglijare, exploatare, violenţă, tortură şi
abuz.
Activităţile ce se desfăşoară în cadrul centrului nostru oferă sprijin specializat atât prin
personalul calificat cât şi prin dotările aferente, în vederea satisfacerii nevoilor persoanelor cu
dizabilităţi.
Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Dizabilităţi a avizat, în conformitate cu
prevederile Deciziei Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu dizabilităţi nr.
877/2018, reorganizarea centrului prin Avizul nr. 10919/ANPD/DGDPD/20.12.2019.
Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea reorganizării Centrului de
recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap nr. 2 din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru
persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2.
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./ 10.02.2020

SMRUSSMAC – consilier superior
Stănescu Mădălina

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 1903/13.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea reorganizării
Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap nr. 2 din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de
îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2
Prin referatul de aprobare la proiectul de hotărâre alăturat se propune şedinţei în plen a
Consiliului Judeţean Galaţi aprobarea reorganizării Centrului de recuperare şi reabilitare a
persoanelor adulte cu handicap nr. 2 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu
dizabilităţi nr. 2.
Art. 173 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ prevede:”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;
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ: consiliul judeţean „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: „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 de legalitate.
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