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privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din documentaţia  SF 
(Studiu de Fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Închiderea Centrului de 
asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:2081/17.02.2021 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii  

şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea 
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană şi 
al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, 
investiţii, lucrări publice şi de refacere a  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură, ale  
Consiliului Judeţean Galaţi;  
          Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice; 

Având în vedere prevederile art. 291 alin (1) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) 
cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii)   privind realizarea 
obiectivului de investiţie: Închiderea Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe 
educative speciale Galaţi cu valoarea totală a investiţiei de 6.562.457,07 lei inclusiv TVA 
din care C+M este de 4.867.178,23 lei inclusiv TVA potrivit Anexei nr.1, parte integrantă la 
hotărâre.  
      

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Sef Serviciul Investiţii şi Urmăriri Contracte                                                                                                                             Director Direcţia Tehnică,  
 Nicoleta Macri                                   Elena Săndulache 
 

 

 

 
Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 
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 Anexa nr.1:  

           Ministerul Muncii şi Protecției Sociale prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții este beneficiarul proiectului cu titlul "Elaborarea 
planului de dezinstituţionalizare a copiilor din instituţii şi asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora 
în comunitate", cod SIPOCA 2, finanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Capacitate Administrativă, implementat de A.N.P.D.C.A., cu consultanţă oferită 
de Banca Mondială. Drept urmare, A.N.P.D.C.A. a publicat lista centrelor de plasament 
eligibile pentru închidere, în  care se regăseste CACCES din cadrul DGASPC Galaţi. 
         Prin Hotărârea nr.142 din 25.07.2018 Consiliul Judeţean Galaţi aprobă demararea 
procesului de evaluare a Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale, 
Galaţi str.Blaj nr.11A, în vedera închiderii acestuia şi dezvoltarera de servicii alternative. 
        Una din etapele acestui proces constă în construirea de case de tip familial şi 
deschiderea de CZ/CZR pentru copiii din centrele de plasament care urmează a fi închise şi 
pentru care nu au fost identificate soluţii prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de 
investiţii 8.1 – Investiţii  în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, 
precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale. 
       Noile servicii propuse pentru copiii şi tinerii din CACCES Galaţi sunt înfiinţarea a 2 
servicii rezidenţiale de mici dimensiuni (case de tip familial) şi a unui serviciu de zi recuperare 
pentru copii şi tineri cu dizabilităţi. 
       Astfel prezentul proiect de hotărâre are două componente: 
   1).Construirea şi dotarea a două case de tip familial (CTF-uri) în mun.Galaţi, str.Ionel 
Fernic, nr.4A, jud.Galaţi pe un teren cu o suprafaţă de 2136 mp dat  în administrarea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. Noua locaţie se află în imediata 
vecinătate cu unui Centru Medical – medicină de familie, iar în apropiere se află Scoala 
Specială Constantin Pufan (copii înscrişi la această şcoală nu necesită transport pentru a 
ajunge la cursuri). Spaţiul locativ din noile CTF-uri va fi suficient, structurat, amenajat şi dotat 
în conformitate cu standardele minime în vigoare, având în vedere existenţa spaţiului propice 
pentru fiecare copil/tânăr şi posibilităţile de personalizare a acestuia. Capacitatea serviciului 
nou înfiinţat va fi de 12 beneficiari/casă cu respectarea cerinţelor minimale referitoare la 
spaţiile de dormit (6mp/beneficiar) încăperi sanitare, dotare minimă a bucătăriei, dotarea 
minimă cu instalaţii electrice. 
    2).Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat în str. Blaj nr.11 A, odată cu 
înfiinţarea noilor CTF-uri  în vederea deschiderii Centrului de zi – ţinând cont de suprafaţa 
mare a clădirii partea nefolosită va găzdui alte servicii sociale. Centrul de zi îşi va desfăşura 
activitatea la parter şi va fi structurat astfel: sală kinetoterapie, cabinete logopedie, cabinete 
psihologice, săli de aşteptare, cameră multisenzorială, vestiar personal, cabinet medical, 
birouri personal, băi beneficiari, băi personal. Centru de zi oferă servicii specializate de 
educaţie specifică, terapie şi activităţi vocaţionale şi de recuperare menite să pregătescă 
beneficiarii pentru atingerea maximului de potenţial, etalon fiind viaţa independentă. 
Capacitatea centrului va fi de 20 beneficiari/lună.  
 

Principalii indicatori tehnico-economici sunt:       
Valoarea   investiṭiei :     6.562.457,07 lei cu TVA  
Din care C+M  :     4.867.178,23 lei cu TVA 

 

 
 
 
Sef Serviciul Investiţii şi Urmăriri Contracte                                                                                                                             Director Direcţia Tehnică,  
 Nicoleta Macri                                   Elena Săndulache 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 2081/17.02.2021 

                                           

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de 

Avizarea Lucrărilor de Intervenţii)   privind realizarea obiectivului de investiţie: 
 Închiderea Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi 

 

   

 Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea aplicării corecte a 

prevederilor privind  aprobarea documentaţiilor tehnico - economice pentru lucrările de investiţii 

de interes judeţean.  

             Ministerul Muncii şi Protecției Sociale prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții este beneficiarul proiectului cu titlul "Elaborarea 
planului de dezinstituţionalizare a copiilor din instituţii şi asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora în 
comunitate", cod SIPOCA 2, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Capacitate Administrativă, implementat de A.N.P.D.C.A., cu consultanţă oferită de Banca 
Mondială. Drept urmare, A.N.P.D.C.A. a publicat lista centrelor de plasament eligibile pentru 
închidere, în  care se regăseste CACCES din cadrul DGASPC Galaţi. 
             Prin Hotărârea nr.142 din 25.07.2018 Consiliul Judeţean Galaţi aprobă demararea 
procesului de evaluare a Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale, 
Galaţi str.Blaj nr.11A, în vedera închiderii acestuia şi dezvoltarera de servicii alternative. 
            Una din etapele acestui proces constă în construirea de case de tip familial şi 
deschiderea de CZ/CZR pentru copiii din centrele de plasament care urmează a fi închise şi 
pentru care nu au fost identificate soluţii prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de 
investiţii 8.1 – Investiţii  în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, 
precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale. 
           Noile servicii propuse pentru copiii şi tinerii din CACCES Galaţi sunt înfiinţarea a 2 servicii 
rezidenţiale de mici dimensiuni (case de tip familial) şi a unui serviciu de zi recuperare pentru 
copii şi tineri cu dizabilităţi. 
         Astfel prezentul proiect de hotărâre are două componente: 
   1).Construirea şi dotarea a două case de tip familial (CTF-uri) în mun.Galaţi, str.Ionel Fernic, 
nr.4A, jud.Galaţi pe un teren cu o suprafaţă de 2136 mp dat  în administrarea Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. Noua locaţie se află în imediata vecinătate cu 
unui Centru Medical – medicină de familie, iar în apropiere se află Scoala Specială Constantin 
Pufan (copii înscrişi la această şcoală nu necesită transport pentru a ajunge la cursuri). Spaţiul 
locativ din noile CTF-uri va fi suficient, structurat, amenajat şi dotat în conformitate cu 
standardele minime în vigoare, având în vedere existenţa spaţiului propice pentru fiecare 
copil/tânăr şi posibilităţile de personalizare a acestuia. Capacitatea serviciului nou înfiinţat va fi de 
12 beneficiari/casă cu respectarea cerinţelor minimale referitoare la spaţiile de dormit 
(6mp/beneficiar) încăperi sanitare, dotare minimă a bucătăriei, dotarea minimă cu instalaţii 
electrice. 
    2).Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat în str. Blaj nr.11 A, odată cu înfiinţarea 
noilor CTF-uri  în vederea deschiderii Centrului de zi – ţinând cont de suprafaţa mare a clădirii 
partea nefolosită va găzdui alte servicii sociale. Centrul de zi îşi va desfăşura activitatea la parter 



şi va fi structurat astfel: sală kinetoterapie, cabinete logopedie, cabinete psihologice, săli de 
aşteptare, cameră multisenzorială, vestiar personal, cabinet medical, birouri personal, băi 
beneficiari, băi personal. Centru de zi oferă servicii specializate de educaţie specifică, terapie şi 
activităţi vocaţionale şi de recuperare menite să pregătescă beneficiarii pentru atingerea 
maximului de potenţial, etalon fiind viaţa independentă. Capacitatea centrului va fi de 20 
beneficiari/lună.  

 
Principalii indicatori tehnico-economici sunt:       

Valoarea   investiṭiei :     6.562.457,07 lei cu TVA  
Din care C+M  :      4.867.178,23 lei cu TVA 

 

 

          Din  aceste  motive, propunem  proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia 
de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii)   privind realizarea obiectivului de investiţie: Închiderea 
Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi 
 

 
 
 Solicităm  avizul  Comisiei de specialitate nr. 1,2 şi 6 ale  Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sef Serviciul Investiţii şi Urmăriri Contracte                                                                                                                                                                                                  Director Direcţia Tehnică,  
Nicoleta Macri                                                                                 Elena Săndulache 
 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                 Nr. 2081/17.02. 2021 
Direcţiile din aparatul de specialitate 

     
 RAPORT  DE  SPECIALITATE  
        

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de 

Avizarea Lucrărilor de Intervenţii)   privind realizarea obiectivului de investiţie: 
 Închiderea Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi 

            
           Iniţiatorul, dl.Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 
de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea  indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF 
(Studiu de Fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţii)   privind realizarea obiectivului de investiţie:  Închiderea Centrului de asistenţă 
pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi 
                Ministerul Muncii şi Protecției Sociale prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții este beneficiarul proiectului cu titlul "Elaborarea 
planului de dezinstituţionalizare a copiilor din instituţii şi asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora 
în comunitate", cod SIPOCA 2, finanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Capacitate Administrativă, implementat de A.N.P.D.C.A., cu consultanţă oferită de 
Banca Mondială. Drept urmare, A.N.P.D.C.A. a publicat lista centrelor de plasament eligibile 
pentru închidere, în  care se regăseste CACCES din cadrul DGASPC Galaţi. 
             Prin Hotărârea nr.142 din 25.07.2018 Consiliul Judeţean Galaţi aprobă demararea 
procesului de evaluare a Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale, 
Galaţi str.Blaj nr.11A, în vedera închiderii acestuia şi dezvoltarera de servicii alternative. 
            Una din etapele acestui proces constă în construirea de case de tip familial şi 
deschiderea de CZ/CZR pentru copiii din centrele de plasament care urmează a fi închise şi 
pentru care nu au fost identificate soluţii prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de 
investiţii 8.1 – Investiţii  în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, 
precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale. 
           Noile servicii propuse pentru copiii şi tinerii din CACCES Galaţi sunt înfiinţarea a 2 
servicii rezidenţiale de mici dimensiuni (case de tip familial) şi a unui serviciu de zi recuperare 
pentru copii şi tineri cu dizabilităţi. 
       Astfel prezentul proiect de hotărâre are două componente: 
   1).Construirea şi dotarea a două case de tip familial (CTF-uri) în mun.Galaţi, str.Ionel Fernic, 
nr.4A, jud.Galaţi pe un teren cu o suprafaţă de 2136 mp dat  în administrarea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. Noua locaţie se află în imediata 
vecinătate cu unui Centru Medical – medicină de familie, iar în apropiere se află Scoala 
Specială Constantin Pufan (copii înscrişi la această şcoală nu necesită transport pentru a 
ajunge la cursuri). Spaţiul locativ din noile CTF-uri va fi suficient, structurat, amenajat şi dotat 
în conformitate cu standardele minime în vigoare, având în vedere existenţa spaţiului propice 
pentru fiecare copil/tânăr şi posibilităţile de personalizare a acestuia. Capacitatea serviciului 
nou înfiinţat va fi de 12 beneficiari/casă cu respectarea cerinţelor minimale referitoare la 
spaţiile de dormit (6mp/beneficiar) încăperi sanitare, dotare minimă a bucătăriei, dotarea 
minimă cu instalaţii electrice. 
    2).Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat în str. Blaj nr.11 A, odată cu 
înfiinţarea noilor CTF-uri  în vederea deschiderii Centrului de zi – ţinând cont de suprafaţa 
mare a clădirii partea nefolosită va găzdui alte servicii sociale. Centrul de zi îşi va desfăşura 
activitatea la parter şi va fi structurat astfel: sală kinetoterapie, cabinete logopedie, cabinete 
psihologice, săli de aşteptare, cameră multisenzorială, vestiar personal, cabinet medical, 
birouri personal, băi beneficiari, băi personal. Centru de zi oferă servicii specializate de 
educaţie specifică, terapie şi activităţi vocaţionale şi de recuperare menite să pregătescă 
beneficiarii pentru atingerea maximului de potenţial, etalon fiind viaţa independentă. 
Capacitatea centrului va fi de 20 beneficiari/lună.  
 



 
 
 
 
 
 
 
Principalii indicatori tehnico-economici sunt:       

Valoarea   investiṭiei :     6.562.457,07 lei cu TVA  
Din care C+M  :     4.867.178,23 lei cu TVA 

       
       Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile H.G. nr.907 din 29 noiembrie 
2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi art.291 alin (1) lit.b) 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 
        În consecinţă, este necesară aprobarea  indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF 
(Studiu de Fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţii)   privind realizarea obiectivului de investiţie:  Închiderea Centrului de asistenţă 
pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi 
      Art. 173 alin. (1) lit. b) 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: [...] atribuţii privind dezvoltarea 
economico-socială a judeţului;” Alin. (3) lit. f) al aceluiaşi articol prevede: „(2) În exercitarea 
atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: […] f) aprobă documentaţiile tehnico-
economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.” 
În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

 

 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

Direcţia Tehnică, 
Săndulache Elena 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 

 
 
 
 
Sef Serviciu Investiţii 
Nicoleta Macri 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Angheluţă Laura Delia 

Arhitect şef, 
 

Director executiv, 
Epure Camelia 

  


