
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2021 

 

privind: aprobarea costului mediu anual de întreţinere / beneficiar al serviciilor sociale 
oferite prin unităţile / serviciile / centrele aflate în subordinea / structura Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţea, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2777/14.04.2021 

 

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

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 426/27.05.2020 privind aprobarea 
standardelor de cost pentru serviciile sociale; 
  Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal,cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 , privind aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciilor 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; 
 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 costul mediu anual de întreţinere / beneficiar, stabilit în baza 
cheltuielilor înregistrate în anul 2020, la nivelul serviciilor sociale destinate protecţiei drepturilor 
copilului şi celor destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi din subordinea / structura Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, potrivit Anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

                  Ionel Coca 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul General Judeţului, 
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Anexa  
 
1.Serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului 

 
(1) Costul mediu/an/beneficiar pentru serviciile destinate copiilor plasaţi la asistenţii maternali din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
Asistenţă maternală Cost mediu/an/beneficiar 

realizat 

-lei- 
Copii  la asistenţi maternali cu un copil în plasament 36.835 

Copii  la asistenţi maternali  cu doi copii în plasament 20.421 

Copii  la asistenţi maternali cu trei copii în plasament 13.566 

 
(2) Costul mediu/an/beneficiar pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilităţi plasaţi la asistenţii 
maternali din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
Asistenţă maternală Cost mediu/an/beneficiar 

realizat 

-lei- 
Copii la asistenţi maternali  cu un copil în plasament 38.260 

Copii la asistenţi maternali  cu doi sau mai mulţi copii 
în plasament 

20.744 

 
(3) Costul mediu/an/beneficiar pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
 Servicii rezidenţiale Cost mediu/an/beneficiar 

realizat 

-lei- 
Copii plasați in centre de plasament 94.399 

Copii plasaţi în case de tip familial 64.313 

Copii plasați in apartamente 76.119 

 
(4) Costul mediu/an/beneficiar pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor cu dizabilităţi din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
Servicii rezidenţiale Cost mediu/an/beneficiar 

realizat 

-lei- 
Copii plasați în centre de plasament 104.930 

 
(5) Costul mediu/an/beneficiar pentru centrele de primire în regim de urgenţă şi alte servicii de tip 
rezidenţial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
 Servicii rezidenţiale Cost mediu/an/beneficiar 

realizat 

-lei- 
Centre de primire în regim de urgenţă, adăpostul de 
noapte pentru copiii străzii, copilul care săvârşeşte 
fapte penale şi nu răspunde penal etc.  

182.348 

 
(6) Costul mediu/an/beneficiar pentru centrele maternale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 Servicii rezidenţiale Cost mediu/an/beneficiar 
realizat 

-lei- 
Mama cu un copil 103.958 
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(7) Costul mediu/an/beneficiar pentru centrele de zi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
 Cost mediu/an/beneficiar 

realizat 

-lei- 
Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi  61.006 

 
(8) Costul mediu/an/beneficiar pentru centrele de consiliere şi alte servicii de îngrijire de zi altele decât 
cele de mai sus 

 
 Cost mediu/an/beneficiar 

realizat 

-lei- 
Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de consiliere şi 
altor servicii de îngrijire de zi, altele decât cele de mai 
sus 

5.201 

 
2.Servicii sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu 
dizabilităţi 

 
(1) Costul mediu/an/beneficiar pentru centrul de îngrijire şi asistenţă persoane adulte cu dizabilităţi  din 
cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
 Cost mediu/an/beneficiar 

realizat 

-lei- 
Centru de îngrijire şi asistenţă persoane adulte cu 
handicap - CIA 

95.291 

 
 
(2) Costul mediu/an/beneficiar pentru centrele de zi din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi 

 

 
 
 
 
 
 
3.Servicii sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei ȋn familie 
 
(1) Costul mediu/an/beneficiar pentru centrele destinate prevenirii şi combaterii violenţei ȋn familie  din 
cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
 Cost mediu/an/beneficiar 

realizat 

-lei- 
Centre de zi pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie 

9.144 

 

 Cost mediu/an/beneficiar 
realizat 

-lei- 
Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi 10.379 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                    Nr. 2777/14.04.2021 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea costului mediu 
anual de întreţinere / beneficiar al serviciilor sociale oferite prin unităţile / serviciile / 

centrele aflate în subordinea / structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  
şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
 Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Galaţi, se propune 
aprobarea costului mediu anual de întreţinere a beneficiarilor serviciilor sociale oferite în 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

Un alt scop al iniţierii proiectului de act administrativ cu caracter normativ este de 
stabilire a costurilor medii/ beneficiar care vor constitui element de calcul al pretenţiilor 
formulate de DGASPC Galaţi în raport cu autorităţi ale administraţiei publice judeţene, în 
legătură cu asigurarea decontării serviciilor sociale furnizate beneficiarilor care au domiciliul 
sau reședinţa în alte judeţe. 

Pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor de servicii sociale şi pentru asigurarea unor 
servicii de calitate, furnizorii publici de servicii sociale determină necesarul cheltuielilor de 
funcţionare ale serviciilor sociale în baza standardelor de cost. 

În vederea stabilirii costului mediu/an/beneficiar din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, au fost utilizate datele privind cheltuielile de 
personal şi cheltuielile de bunuri şi servicii aferente anului 2020, rezultând următoarele: 

 
 
1.Servicii sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului 

Cost mediu/an/beneficiar 
realizat 

-lei- 

Copii  la asistenţi maternali cu un copil în plasament 36.835 

Copii  la asistenţi maternali  cu doi copii în plasament 20.421 

Copii  la asistenţi maternali cu trei copii în plasament 13.566 

Copii la asistenţi maternali  cu un copil în plasament 38.260 

Copii la asistenţi maternali  cu doi sau mai mulţi copii în plasament 20.744 

Copii plasați in centre de plasament 94.399 

Copii plasaţi în case de tip familial 64.313 

Copii plasați în apartamente 76.119 

Copii cu dizabilităţi plasați în centre de plasament 104.930 

Centre de primire în regim de urgenţă, adăpostul de noapte pentru copiii 
străzii, copilul care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal etc.  

182.348 

Mama cu un copil 103.958 

Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi  61.006 

Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de consiliere şi altor servicii de 
îngrijire de zi, altele decât cele de mai sus 

5.201 

2.Servicii sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor 
persoanelor adulte cu dizabilităţi 

 

Centru de îngrijire şi asistenţă - CIA 95.291 

Centre de zi pentru persoane cu dizabilităţi 10.379 

3. Servicii sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie  

Centre de zi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 9.144 

 
 Solicităm avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

În baza considerentelor mai sus expuse, supunem spre dezbaterea şedinţei în plen, a 
Consiliului Judeţean Galaţi, proiectul de hotărâre anexat. 

 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 
COSTEL FOTEA 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea costului mediu 

anual de întreţinere / beneficiar al serviciilor sociale oferite prin unităţile / serviciile / 
centrele aflate în subordinea / structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  

şi Protecţia Copilului Galaţi 
 
 
 

 Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Galaţi se propune 

aprobarea costului mediu anual de întreţinere/ beneficiar al serviciilor sociale oferite de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi . 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 426/27.05.2020 privind aprobarea 

standardelor de cost pentru serviciile sociale, necesarul cheltuielilor de funcţionare ale 

serviciilor sociale organizate şi administrate de furnizorii publici de servicii sociale din unităţile 

administrativ teritoriale, se determină în baza standardelor de cost. 

Potrivit prevederilor art. 2 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 426/ 27.05.2020 privind 

aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale: „standardul de cost reprezintă suma 

minimă aferentă cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculată pentru un 

beneficiar/ tipuri de servicii sociale, potrivit standardelor minime de calitate şi/ sau altor criterii 

prevăzute de lege, şi este utilizat pentru determinare sumelor alocate bugetelor locale din unele 

venituri ale bugetului de stat în vederea furnizării serviciilor sociale iar potrivit art. 3, în situaţia 

în care, datorită nevoilor specifice şi situaţiilor particulare ale beneficiarilor de servicii sociale, 

costurile necesare furnizării serviciului respectiv depăşesc nivelul prevăzut de standardul de 

cost, Consiliul Judeţean, în calitate de furnizor public de servicii sociale, alocă sumele necesare 

din veniturile proprii sau alte surse atrase, în condiţiile legii”. 

Art. 173 alin. (5) lit. b) din O.U.G. 57/2019-privind codul administrativ, prevede: „Consiliul 

judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: […]  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. 

 

 
 
Director executiv, 
Stoica George 

 

 Director executiv, 
Angheluţă Laura–Delia 

Direcţia Arhitect şef, 
_____________ 

Director executiv, 
Epure Camelia 

 
Direcţia Patrimoniu 

_____________ 

 
Director executiv, 

Săndulache Elena 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 

Nedelcu Georgeta–Alina 
 


