
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
din __________________ 2021 

 

privind: aprobarea înfiinţării Centrului de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane 
adulte cu dizabilităţi de tip Alzheimer în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4283/13.04.2021 

 

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. 4 şi nr. 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 16513/12.04.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
4283/12.04.2021;  

Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 8/12.04.2021 privind avizarea înfiinţării Centrului de zi 
de asistenţă şi recuperare pentru persoane adulte cu dizabilităţi de tip Alzheimer în cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

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 prevederile Ordinul Ministrul Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019 
privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
 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, 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, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
                                              

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă infiinţarea Centrului de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane 
adulte cu dizabilităţi de tip Alzheimer în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, cu o capacitate de 20 de locuri şi cu sediul în mun. Galaţi, str. 
Brăilei, nr. 138B; 

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 

                Ionel Coca 
SMRUSSMAC – Consilier superior   

1. ex./13.04.2021                                                                                                                                                       Stănescu Mădălina 

Contrasemnează pentru legalitate: 
 Secretarul General al Judeţului, 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                           
Nr. 4283/13.04.2021 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea înfiinţării 
Centrului de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane adulte cu dizabilităţi de tip 

Alzheimer în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi este o instituţie 

publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 
Pentru a veni în sprijinul persoanelor adulte cu dizabilităţi de tip Alzheimer Colegiul 

director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a avizat în şedinţa din 
data de 12.04.2021 înfiinţarea Centrului de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane 
adulte cu dizabilităţi de tip Alzheimer cu o capacitate de 20 de locuri şi cu sediul în mun. 
Galaţi,str. Brăilei, nr. 138B. 

Centrul va funcţiona în regim de zi şi se va adresa persoanelor adulte cu dizabilităţi de 
tip Alzheimer în forme incipiente  astfel încât să se poată deplasa la sediul centrului şi să 
poată participa la activităţi de socializare/resocializare. 

Centrul va funcţiona în coordonarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap 
“Pentru voi” care alături de Centrul de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) 
pentru persoane vârstnice “Sofia” vor oferi în continuare servicii persoanelor vârstnice şi celor 
cu dizabilităţi.  

Pentru început structura de personal va fi stabilită la un nivel minim, respectiv 2 posturi 
de psiholog şi 1 post de asistent social, urmând ca în funcţie de nevoile beneficiarilor care vor 
accesa serviciile centrului să fie modificată/completată. 

Art. 173 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 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”. 

Ca urmare a considerentelor prezentate, se propune înfiinţarea Centrului de zi de 
asistenţă şi recuperare pentru persoane adulte cu dizabilităţi de tip Alzheimer în cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

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 

 
 

SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./13.04.2021                                                                                                                                                      Stănescu Mădălina 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 4283/13.04.2021 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea înfiinţării 

Centrului de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane adulte cu dizabilităţi de tip 
Alzheimer 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 înfiinţării Centrului de zi de asistenţă şi recuperare 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi de tip Alzheimer în cadrul  Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

Art. 173 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările şi completările ulterioare 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 acelaşi act normativ: 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, considerăm  că proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile  de 

legalitate. 

 
Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Angheluţă Laura Delia 

Arhitect şef, 
_____________ 

 

Director executiv, 
Epure Camelia 

Direcţia Patrimoniu, 
_____________ 

Direcţia Tehnică 
_____________ 

Serviciul de management al 
resurselor umane, sănătate 

şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii, 

_____________ 

Şef serviciu,  
Nedelcu Alina 

_____________ 

                                                                                                          
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./13.04.2021                                                                                                                                                    Stănescu Mădălina 


