
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 69      
 din 30 martie 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:  3067/23.03.2022 

 

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. 7777/08.03.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 3067/08.03.2022;  

Având în vedere avizul consultativ al Comisiei judeţene de incluziune socială nr. 
1939/10.03.2022, înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 3067/10.03.2022; 

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; 
 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 completarea Planul de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile 
sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 295/2021 privind aprobarea Planul de 
acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Judeţean Galaţi se completează în mod corespunzător. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă 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./21.03.2022                                                                                                                                                               Stănescu Mădălina 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 
  Secretarul General al Judeţului, 
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Anexă 
 

 La capitolul l se introduce punctul C cu următorul conţinut: 
 

C. În scopul prevenirii apariţiei sarcinilor la minore şi în special a celor cu vârsta sub 16 ani se 

vor realiza următoarele activităţi: 

- organizarea pe plan local, prin intervenția experților locali – asistent social, mediator sanitar, 

expertul pe problemele romilor de la nivelul primăriei și/sau de la nivelul județului etc. a unor 

campanii de informare, consiliere și responsabilizare pentru prevenirea maternității timpurii și a 

consecințelor asociate;  

- implicarea Instituției Prefectului Galați, prin intermediul Biroului județean pentru romi, în 

demararea unor discuții cu membrii marcanți/lideri de opinie din comunitățile de etnie romă în 

vederea sensibilizării membrilor comunităților, în special cele din com. Munteni, Ghidigeni, 

Brăhășești, Ivești, Liești, Drăgușeni, orașul Tecuci etc.; 

- informarea Inspectoratului Școlar Județean, referitor la prevederile art. 46, alin. 3, lit. i din 

Legea 272/2004, privind obligația de a demara și derula în unitățile școlare, cel puțin o dată pe 

semestru, de programe de educație pentru viață, inclusiv educație sexuală pentru copii, în 

vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală și  a gravidității minorelor. 

Solicitarea instituției noastre va specifica ca primele unități școlare incluse în această agendă 

să fie cele din com. Munteni, Ghidigeni, Brăhășești, Ivești, Liești, Drăgușeni, orașul Tecuci, 

deoarece în aceste comunități, în ultimii ani s-a remarcat o creștere a numărului de “copii cu 

copii”; 

- propuneri către instituții cu atribuții și posibilități de modificări legislative/ norme de aplicare a 

actualei legislații. Ex – adresa transmisă instituției Avocatului Poporului de implicare în 

modificările legislative care să vizeze schimbările legislative necesare stopării acestui fenomen 

(inclusiv schimbarea încadrării juridice a faptei sau posibilitatea preluării copilului și când acesta 

refuză); 

- întâlniri față în față (deîndată ce situația epidemiologică o va permite – cel puțin o dată pe 

semestru) între reprezentanții autorităților locale și județene și membrii din comunitățile în care 

a fost identificat un număr crescut de mame minore, în special cu vârsta sub 16 ani.  

 


