
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2022 

 

privind:  aprobarea reorganizării Centrului de plasament Tecuci din cadrul Complexului 
de servicii sociale Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi în Casa de tip familial Tecuci 

Iniţiator : Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10004/23.08.2022 

 

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. 50741/23.08.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
10004/23.08.2022;  

Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 7/23.08.2022 privind avizarea reorganizării Centrului de 
plasament Tecuci din cadrul Complexului de servicii sociale Tecuci al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Casa de tip familial Tecuci; 

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

Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completărie 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 Ordinului Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 25/2019 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial 
destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
 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 reorganizarea Centrului de plasament Tecuci din cadrul Complexului 

de servicii sociale Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi în Casa de tip familial Tecuci,capacitate 12 locuri, fără personalitate juridică, cu sediul 
în mun. Tecuci, str. Aleea Ştrandului nr. 6, jud. Galaţi.   

Art.2. În vederea aplicării procedurilor reglementate de legislaţie cu privire la 
modificarea raporturilor de muncă, gestiuni, licenţiere se stabileşte un termen de 30 de zile de 
la aprobarea prezentei hotărâri. 

Art.3. 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    

1. ex./23.08.2022                                                                                                                                                               Stănescu Mădălina 

Contrasemnează pentru legalitate: 
 Secretarul General al Judeţului, 



  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                    Nr. 10004/23.08.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind reorganizarea Centrului de 

plasament Tecuci din cadrul Complexului de servicii sociale Tecuci al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Casa de tip familial Tecuci 

 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi este o instituţie 

publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Centrul de plasament Tecuci a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 

nr. 200/29.11.2016 prin reorganizarea Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe 

educative speciale Tecuci. 

In Monitorul Oficial al României nr. 652/30.06.2022 a fost publicată Legea nr. 191/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului. 

 Actul normativ menţionat modifică cuprinsul art. 123 din Legea nr. 272/2004 în sensul 

că reglementează care sunt serviciile sociale de tip rezidenţial , respectiv casele de tip familial, 

apartamentele, centrele de primire în regim de urgenţă şi centrele maternale. 

 Deoarece în structura direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din 

toate judeţele ţării există şi servicii sociale rezidenţiale organizate sub formă de centre de 

plasament art. Vll reglementează măsurile ce urmează a fi aplicate astfel încât centrele de 

plasament să fie închise sau reorganizate. 

 Precizăm că actul normativ reglementează că la 90 de zile de la data intrării în vigoare 

a legii se interzice funcţionarea serviciilor de tip rezidenţial, altele decât cele prevăzute la art. 

123 aşa după cum a fost modificat. 

 Unul din serviciile sociale vizate de prevederile legale de mai sus este şi Centrul de 

plasament Tecuci . Acesta urmează a fi reorganizat în Casa de tip familial Tecuci cu o 

capacitate de 12 locuri (maximul permis de legislaţie). 

Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în sensul 

Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea procedurii de dezbatere 

publică. 

Ca urmare a considerentelor prezentate, se propune aprobarea reorganizării Centrului 

de plasament Tecuci din cadrul Complexului de servicii sociale Tecuci al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi în Casa de tip familial Tecuci. 

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    

1. ex./23.08.2022                                                                                                                                                                Stănescu Mădălina 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 10004/23.08.2022 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind reorganizarea Centrului de 

plasament Tecuci din cadrul Complexului de servicii sociale Tecuci al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Casa de tip familial Tecuci 
 
 
 

Prin referatul de aprobare la proiectul de hotărâre alăturat se propune şedinţei în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi  aprobarea reorganizării Centrului de plasament Tecuci din cadrul 

Complexului de servicii sociale Tecuci al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Galaţi în Casa de tip familial Tecuci. 

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

administrativ 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”. 

 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte de legalitate. 

 
Direcţia economie şi 

finanţe, 
Director executiv, 
Stoica George 
_____________ 

Direcţia de dezvoltare 
regională, 

Director executiv, 
Angheluţă Laura Delia 

_____________ 

Direcţia 
Arhitect şef, 

_____________ 
 

Direcţie programe, 
Director executiv, 
Epure Camelia 
_____________ 

 
Direcţia Patrimoniu, 
Director executiv, 
Popescu Marin 
_____________ 

 
Direcţia Tehnică 
Director executiv, 
Măciucă Radu 
_____________ 

Serviciul de management al 
resurselor umane, sănătate 

şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii, 

_____________ 

Serviciul contencios şi 
probleme juridice, 

Şef serviciu,  
Nedelcu Alina 

_____________ 
 

   

    
 
 
 
 

SMRUSSMAC – consilier       
1. ex./23.08.2022                                                                                                                             Stănescu Mădălina 


