
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2021 

 

privind: aprobarea proiectului “Centrul de tip respiro pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator : Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1772/9.02.2021 

 
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, 4 şi nr. 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Notificarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale – Autoritatea 
Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii nr. 104/02.02.2021, 
înregistrată la Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați la nr. 
3959/03.02.2021; 
 Având în vedere Ghidul solicitantului pentru Programul de Interes Național „Înfiinţarea 
de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în 
vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru 
prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” aprobat prin Ordinul nr. 
1660/18.11.2020 al președintelui Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilități, Copii și Adopții; 
           Având în vedere Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1680/17.05.2018 şi  
Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea Programul de interes naţional în 
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii 
sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criză şi locuinţe protejate în vederea 
dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru 
prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”, cu modificările și 
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 prevederile Legii  nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 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 proiectul „Centrul de tip respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi” 
în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului de Interes Național „Înfiinţarea de servicii 
sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea 
dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru 
prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”; 
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Art.2.  Se aprobă înființarea unui centru de tip respiro pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi în Galați și includerea acestuia în organigrama Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Galați; 

 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Direcției Generale de Asistență Socială 
si Protecția Copilului Galați în valoare de 55.200 lei, reprezentând 10% din valoarea finanțării 
nerambursabile solicitate de la Autoritatea Finanțatoare; 

 
Art.4. În cazul în care în faza de elaborare sau pe parcursul implementării proiectului, în 

vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depăşirea bugetului proiectului cheltuielile 
neeligibile precum şi eventualele costuri suplimentare se suportă din fondurile Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați. 

 
Art.5. Se asigură sustenabilitatea serviciului social înființat pe o durată de minim 10 ani, 

în nume propriu, de la încetarea convenției de finanţare;  
 
Art.6. Se împuternicește Domnul Groza Ciprian, director general adjunct al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați să semneze contractul de finanțare 
în numele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați; 

 
Art.7. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ionel Coca 
 
 
 
 
 
 
 
Panaitescu Manuela/Panaitescu Manuela 
1 ex./04.02.2021 

                           Director Executiv, 
                          Camelia Epure 

 
 
                                                                                                        

Contrasemnează pentru legalitate: 
  Secretarul General al Judeţului, 



  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                            
Nr. 1772/9.02.2021 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea proiectului 
“Centrul de tip respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi” în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați a depus spre 
aprobare şi finanțare proiectul Centrul respiro pentru persoanele cu dizabilități în cadrul 
Programului de Interes Național „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre 
respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu 
dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu 
dizabilităţi din comunitate” aprobat prin Ordinul nr. 1660/18.11.2020 al președintelui Autorității 
Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții; 

Scopul proiectului este de a înființa un centru respiro pentru persoanele adulte cu 
dizabilități cu capacitatea de 4 locuri la nivelul județului Galați. Proiectul propus contribuie la 
promovarea şi creşterea accesibilității beneficiarilor (persoane cu handicap) la servicii de 
asistență și îngrijire şi păstrarea unui echilibru în viaţa lor şi a familiilor lor. Sustenabilitatea 
serviciilor furnizate în centrul respiro va fi de 10 ani de la momentul încetării convenției de 
finanțare. 
        Proiectul are o valoare totală de 607.200 lei. Din bugetul proiectului 90%, în sumă de 
552.000 lei reprezintă sumă solicitată de la Autoritatea finanțatoare(Autoritatea Națională 
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții) iar DGASPC va asigura 
cofinanțarea în procent de 10%, în sumă de 55.200 lei. Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Galați se angajează să suporte toate cheltuielile neeligibile identificate în 
faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum şi toate costurile 
suplimentare din fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în 
vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depăşirea bugetului proiectului. 
       Cererea de finanțare și convenția de finanțare vor fi semnate de către Directorul 
general adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, Domnul 
Groza Ciprian. 
       Ghidul solicitantului pentru Programul de Interes Național  „Înfiinţarea de servicii sociale 
de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea 
dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru 
prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” prevede la punctul 
D1.4. Documente care însoțesc propunerea de proiect transmiterea unui proiect de hotărâre a 
Consiliului Județean, urmat până la încheierea convenției de finanțare, de Hotărârea 
Consulului Județean din care să rezulte: 
1. acordul de înființare a noilor servicii sociale și includerea acestora în organigrama 
DGASPC; 
2. asigurarea contribuţiei proprii de minimum 10%, în bani, din valoarea finanţării 
nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare; 
3. angajamentul că va suporta toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau 
în faza de implementare a proiectului, precum şi toate costurile suplimentare din fonduri 
proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor 
acestuia, se impune depăşirea bugetului proiectului; 
4. asigurarea sustenabilităţii serviciului social înființat pe o durată de minim 10 ani, în nume 
propriu sau în parteneriat, de la încetarea convenției de finanţare în cazul construcției și 
achiziției de imobile sau de minim 5 ani, în cazul reabilitării/modernizării unor spații; 
5. desemnarea persoanei împuternicite să semneze cererea şi convenţia de finanţare (se 



  

menţionează funcţia persoanei şi numele acesteia); 
Obs: Hotărârea consiliului local va fi transmisă Autorității finanțatoare până la 

data semnării Convenției de finanțare. 
 În conformitate cu prevederile art. 41 alin. 1 din Legea  nr. 292/2011 a asistenţei 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare:”(1) Serviciile sociale acordate şi 
administrate de către autorităţile administraţiei publice locale se înfiinţează prin 
hotărâre a consiliului local şi pot fi organizate ca structuri cu sau fără personalitate 
juridică. 
   Art. 135 din acelaşi act normativ reglementează: ”(1) 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; 
     b) finanţarea sau cofinanţarea înfiinţării, organizării şi funcţionării unor noi 
servicii sociale; 
     c) cofinanţarea serviciilor sociale care funcţionează în mediul rural şi în localităţi 
defavorizate, în baza unor contracte de parteneriat încheiate bianual; 
     d) finanţarea cheltuielilor de funcţionare a comisiilor de evaluare şi a serviciilor de 
evaluare complexă, prevăzute de lege, până la intrarea în vigoare a noului sistem de evaluare 
prevăzut la art. 110; 
     e) finanţarea sau, după caz, cofinanţarea în parteneriat cu autorităţile administraţiei 
publice locale a cheltuielilor necesare formării continue a personalului cu atribuţii în domeniul 
serviciilor sociale şi care activează la nivelul judeţului respectiv; 
    f) finanţarea şi cofinanţarea în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale a 
acţiunilor de sensibilizare a comunităţii privind nevoile şi riscurile sociale de la nivelul judeţului; 
     g) cofinanţarea proiectelor susţinute din fonduri structurale şi alte fonduri internaţionale 
pentru proiecte din domeniul serviciilor sociale; 
     h) finanţarea subvenţiilor destinate serviciilor sociale acordate de furnizorii privaţi; 
     i) alte finanţări sau cofinanţări prevăzute de lege. 
     (2) Consiliul judeţean are obligaţia să asigure din bugetul propriu sumele în 
completarea celor alocate din bugetul de stat. 

 
Solicităm avizul Comisiilor de specialitate nr.1, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panaitescu Manuela/Panaitescu Manuela 
1 ex./04.02.2021 

                           Director Executiv, 
                          Camelia Epure 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 1772/9.02.2021 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea proiectului 

“Centrul de tip respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi” 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 proiectului „ Centrul de tip respiro pentru persoane 
adulte cu dizabilităţi” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați a depus spre 
aprobare şi finanțare proiectul Centrul respiro pentru persoanele cu dizabilități în cadrul 
Programului de Interes Național „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre 
respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu 
dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu 
dizabilităţi din comunitate” aprobat prin Ordinul nr. 1660/18.11.2020 al președintelui Autorității 
Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții; 
       Ghidul solicitantului pentru Programul de Interes Național  „Înfiinţarea de servicii sociale 
de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea 
dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru 
prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” prevede la punctul 
D1.4. Documente care însoțesc propunerea de proiect transmiterea unui proiect de hotărâre a 
Consiliului Județean, urmat până la încheierea convenției de finanțare, de Hotărârea 
Consiliului Județean din care să rezulte: 
1. acordul de înființare a noilor servicii sociale și includerea acestora în organigrama 
DGASPC; 
2. asigurarea contribuţiei proprii de minimum 10%, în bani, din valoarea finanţării 
nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare; 
3. angajamentul că va suporta toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau 
în faza de implementare a proiectului, precum şi toate costurile suplimentare din fonduri 
proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor 
acestuia, se impune depăşirea bugetului proiectului; 
4. asigurarea sustenabilităţii serviciului social înființat pe o durată de minim 10 ani, în nume 
propriu sau în parteneriat, de la încetarea convenției de finanţare în cazul construcției și 
achiziției de imobile sau de minim 5 ani, în cazul reabilitării/modernizării unor spații; 
5. desemnarea persoanei împuternicite să semneze cererea şi convenţia de finanţare (se 
menţionează funcţia persoanei şi numele acesteia); 

Obs: Hotărârea consiliului local va fi transmisă Autorității finanțatoare până la 
data semnării Convenției de finanțare. 
 În conformitate cu prevederile art. 41 alin. 1 din Legea  nr. 292/2011 a asistenţei 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare:”(1) Serviciile sociale acordate şi 
administrate de către autorităţile administraţiei publice locale se înfiinţează prin 
hotărâre a consiliului local şi pot fi organizate ca structuri cu sau fără personalitate 
juridică. 
   Art. 135 din acelaşi act normativ reglementează: ”(1) 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; 
     b) finanţarea sau cofinanţarea înfiinţării, organizării şi funcţionării unor noi 
servicii sociale; 
     c) cofinanţarea serviciilor sociale care funcţionează în mediul rural şi în localităţi 
defavorizate, în baza unor contracte de parteneriat încheiate bianual; 



     d) finanţarea cheltuielilor de funcţionare a comisiilor de evaluare şi a serviciilor de 
evaluare complexă, prevăzute de lege, până la intrarea în vigoare a noului sistem de evaluare 
prevăzut la art. 110; 
     e) finanţarea sau, după caz, cofinanţarea în parteneriat cu autorităţile administraţiei 
publice locale a cheltuielilor necesare formării continue a personalului cu atribuţii în domeniul 
serviciilor sociale şi care activează la nivelul judeţului respectiv; 
     f) finanţarea şi cofinanţarea în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale a 
acţiunilor de sensibilizare a comunităţii privind nevoile şi riscurile sociale de la nivelul judeţului; 
     g) cofinanţarea proiectelor susţinute din fonduri structurale şi alte fonduri internaţionale 
pentru proiecte din domeniul serviciilor sociale; 
     h) finanţarea subvenţiilor destinate serviciilor sociale acordate de furnizorii privaţi; 
     i) alte finanţări sau cofinanţări prevăzute de lege. 
    (2) Consiliul judeţean are obligaţia să asigure din bugetul propriu sumele în completarea 
celor alocate din bugetul de stat. 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: 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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Panaitescu Manuela/Panaitescu Manuela                                                                                   
1ex./04.02.2021                                                                                                                             
 

                                               Director Executiv, 
                                                Camelia Epure 

 


