
 

HOTĂRÂREA NR. 287      
 din 21 decembrie 2021 

 

privind: aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor 
infracţiunilor,delincvenţă juvenilă, refugiaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale pentru sprijinirea 
victimelor infracţiunilor, delincvenţă juvenilă, refugiaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13559/15.12.2021 
 

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 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi nr. 65415/07.12.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 13559/08.12.2021;  

Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 20/07.12.2021; 

Având în vedere prevederile Ordinului Comun nr. 173/65/3042/C/2021 al Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei, privind 
aprobarea Metodologiei de evaluare şi intervenţie în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie 
pentru victimele infracţiunilor; 

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

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017, pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi 
a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b)  din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 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 zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, 
delincvenţă juvenilă, refugiaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, 
delincvenţă juvenilă, refugiaţi, cu sediul în mun. Galaţi, str. Blaj, nr. 11A. 

Art.2. Complexul de servicii sociale pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, 
delincvenţă juvenilă, refugiaţi include următoarele servicii sociale: 

a) Centrul de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor; 
b) Centrul de zi pentru refugiaţi şi delincvenţă juvenilă. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi  care răspunde de punerea în aplicare. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

                    Ionel Coca 
SMRUSSMAC – consilier   

1. ex./13.12.2021                                                                                                                                                                Stănescu Mădălina 

Contrasemnează pentru legalitate: 
 Secretarul General al Judeţului, 


