
 

 

HOTĂRÂREA NR. 218      
 din 28 iulie 2022 

 

privind: aprobarea completării Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile 
sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8252/18.07.2022 

 

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. 36350/11.07.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 8252/11.07.2022;  

Având în vedere avizul consultativ al Comisiei judeţene de incluziune socială nr. 
7127/18.07.2022, înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 8252/1/18.07.2022; 

Având în vedere Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
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 și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), 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 completarea Planul de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile 
sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi, conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 295/21.12.2021 privind aprobarea Planul 
de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod 
corespunzător. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţã 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./18.07.2022                                                                                                                                                                Stănescu Mădălina 
Anexă 

Contrasemnează pentru legalitate: 
 Secretarul General al Judeţului, 
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 La capitolul l se introduce punctul D cu următorul conţinut: 
 
D.1.Centrul de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi se reorganizează 
într-un complex de 2 case de tip familial, conform prevederilor Legii 191/2022 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului; 
2. Centrul de plasament nr. 3 se reorganizează într-un complex de 2 case de tip familial, conform 
prevederilor Legii 191/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
3. Centrul de plasament Tecuci din cadrul Complexului de servicii sociale Tecuci se 
reorganizează în casa de tip familial conform prevederilor Legii 191/2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
4. Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor Casa “David Austin” Munteni se 
reorganizează într-un complex de 2 case de tip familial, conform prevederilor Legii 191/2022 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului. 
 

 Ca efect al Legii nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, pct. B I 2 al capitolului l îşi încetează aplicabilitatea. 
 


