
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2022 

 
privind: aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi în cadrul apelului de proiecte „Reabilitarea/renovarea infrastructurii 
sociale pentru persoanele cu dizabilităţi” cu Centrul de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi „Luceafărul” şi asumarea unor obligaţii în vederea implementării proiectului 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12217/18.10.2022 

 
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. 58297/17.10.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12217/17.10.2022;  

Având în vedere Ghidul solicitantului pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă 
(PNRR) Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilităţi; 

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 Ministrului Muncii şi justiţiei 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. 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. 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 participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Galaţi în cadrul  apelului de proiecte „Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale 
pentru persoane cu dizabilităţi” cu Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi 
„Luceafărul”.    

Art.2. Se confirmă că serviciul social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi 
„Luceafărul” se regăseşte în organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi aprobată prin hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi. 

Art.3. Se confirmă faptul că în temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
251/29.11.2018 privind aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele(clădiri şi 
terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a contractului de administrare directă 
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 28021/28.12.2018 şi la Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi sub nr. 193/C/10.12.2018, dreptul de administrare 
asupra imobilului situat în mun. Galaţi, str. Constantin Levaditti, nr. 3, bloc Roza 1,ap. 20, jud. 
Galaţi ( spaţiu în care îşi desfăşoară activitatea Centrul de zi pentru persoane adulte cu 
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dizabilităţi „Luceafărul”) aparţine Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi pe toată perioada desfăşurării activităţii acestei instituţii (art. 2 şi 3 din documentele de 
mai sus). 

Art.4. U.A.T judeţul Galaţi în calitate de titular al dreptului de proprietate publică asupra 
imobilului situat în Mun. Galaţi, str. Constantin Levaditti, nr. 3, bloc Roza 1,ap. 20, jud. Galaţi 
(spaţiu în care îşi desfăşoară activitatea Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi 
„Luceafărul”) îşi exprimă acordul ca Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi să efectueze lucrările de reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), 
modernizare, eficientizare energetică, recompartimentare a imobilului mai sus identificat, 
precum şi dotarea și accesibilizarea acestuia. 

Art.5. Cheltuielile neeligibile necesare atât în faza de elaborare cât şi în faza de  
implementare a proiectului, precum şi eventualele costuri suplimentare,în vederea atingerii 
obiectivelor acestuia, se suportă din fondurile Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați. 

Art.6. Se asigură sustenabilitatea serviciului social înființat pe o durată de minim 5 ani, 
în nume propriu, de la încetarea convenției de finanţare. 

Art.7. Se împuternicește Doamna Cristoloveanu Manon Emilia, director general al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați să semneze  cererea şi 
contractul de finanțare în numele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Galați. 

Art.8. 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         
 

 
 
 

1. ex./17.10.2022                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 
 Secretarul General al Judeţului, 



  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                             
Nr. 12217/18.10.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE, 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea participării 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în cadrul apelului de 
proiecte „Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi” cu Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Luceafărul” şi 

asumarea unor obligaţii în vederea implementării proiectului 
 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi este o instituţie 
publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a lansat în data de 10 octombrie 2022 apelul de 
proiecte pentru ”Renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități”.  

Apelul necompetitiv aferent Investiției 2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea 
infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități - ținta 395 din cadrul Componentei 13 
Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență este deschis direcțiilor 
generale de asistență socială și protecția copilului județene și locale ale sectoarelor 
municipiului București sau unităților administrativ-teritoriale, prin serviciile publice de asistență 
socială și direcțiile de asistență socială cuprinse în anexa 7 a Ghidului Solicitantului.  

Proiectele finanțate vizează modernizarea a cel puțin 50 de servicii comunitare de tip 
centre de zi și centre de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii care oferă servicii 
pentru un număr de aproximativ 1000 de persoane cu dizabilități pe an. Finanțarea totală 
acordată prin PNRR este de 11.250.000 euro. 

Se va derula, astfel, un program național de finanțare a investițiilor de tip reabilitare, 
consolidare, modernizare, recompartimentare și dotare a cel puțin 50 de servicii comunitare 
de tip: centre de zi și centre de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii, prin apel 
deschis, pe baza îndeplinirii criteriilor de eligibilitate pentru aceste investiții.  

De asemenea, prin program se vor finanța inclusiv cheltuielile necesare pentru dotarea 
serviciilor comunitare, pentru a veni în sprijinul furnizorilor publici de a putea asigura nevoile 
de servicii pentru un număr cât mai mare de persoane adulte cu dizabilități din comunitate sau 
din comunitățile învecinate.  

Dezvoltarea serviciile sociale care urmează să fie finanţate prin proiect se realizează 
prin reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), modernizare, eficientizare energetică, 
recompartimentare, dotarea, accesibilizarea de spații, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare.  

Categoriile de lucrări care se finanţează sunt: 
- lucrări de reabilitare, consolidare (inclusiv seismică); 
-  modernizare; 
-  eficientizare energetică  
- recompartimentare a unor imobile existente; 
- dotarea și accesibilizarea acestora, după caz.  
 Sunt eligibile cheltuielile de reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), modernizare, 
eficientizare energetică, recompartimentare, dotarea, accesibilizarea de spații, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare cu condiţia ca aceste cheltuieli să nu fi făcut obiectului unui alt 
contract de finantare care se află în perioadă de sustenabilitate la data depunerii cereri de 
finanțare (pentru aceeași cheltuială).  

Categoriile de cheltuieli care nu se finanţează prin PNRR sunt:  
- cheltuieli pentru asistenţa tehnică sau consultanţă (cu excepția dirigenţiei de şantier); 
- cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale; 
-  cheltuieli conexe organizării de şantier;  
- cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar; 
- cheltuieli salariale pentru echipa de implementare. 
-  cheltuielile aferente activităților de informare și publicitate  



  

 
  Cheltuielile considerate necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului şi care nu fac 
parte din lista de cheltuieli eligibile sunt considerate cheltuieli neeligibile, iar solicitantul se 
obligă să le suporte din fonduri proprii. 
  Perioada de depunere a proiectelor în platforma electronică este între 13 octombrie 
2022-10 noiembrie 2022, evaluarea proiectelor se va realiza în perioada 11 noiembrie 2022-
26 decembrie 2022 iar contractele de finanţare se vor semna în perioada 27 decembrie 2022-
30 decembrie 2022. 
  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi figurează în anexa 7 
la ghid cu trei centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi, unul dintre acestea fiind 
Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Luceafărul” 
  Unul din documentele care este obligatoriu să însoţească propunerea de proiect este 
hotărârea Consiliului Judeţean din care să rezulte acordul pentru efectuarea lucărilor şi 
dotărilor necesare,angajamentul de a suporta cheltuielile neeligibile şi/sau suplimentare, 
asigurarea sustenabilităţii serviciului social pe o durată de min. 5 ani şi desemnarea persoanei 
împuternicite să semneze cererea şi contractul de finanţare. 
  Facem precizarea că actul administrativ astfel inițiat nu are caracter normativ, în sensul 
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 
completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfășurarea procedurii de dezbatere 
publică. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ex./17.10.2022                                                                                                                                                        



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                     Nr. 12217/18.10.2022 
 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în cadrul apelului de 
proiecte „Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi” cu Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Luceafărul” şi 

asumarea unor obligaţii în vederea implementării proiectului 
 
Prin referatul de aprobare la proiectul de hotărâre alăturat se propune şedinţei în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi  aprobarea participării  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi în cadrul apelului de proiecte „Reabilitarea/renovarea infrastructurii 
sociale pentru persoane adulte cu dizabilităţi cu Centrul de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi „ Luceafărul” şi asumarea unor obligaţii în vederea implementarii proiectului. 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a lansat în data de 10 octombrie 2022 apelul de 
proiecte pentru ”Renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități”.  

Apelul necompetitiv aferent Investiției 2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea 
infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități - ținta 395 din cadrul Componentei 13 
Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență este deschis direcțiilor generale 
de asistență socială și protecția copilului județene și locale ale sectoarelor municipiului 
București sau unităților administrativ-teritoriale, prin serviciile publice de asistență socială și 
direcțiile de asistență socială cuprinse în anexa 7 a Ghidului Solicitantului.  

Proiectele finanțate vizează modernizarea a cel puțin 50 de servicii comunitare de tip 
centre de zi și centre de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii care oferă servicii 
pentru un număr de aproximativ 1000 de persoane cu dizabilități pe an. Finanțarea totală 
acordată prin PNRR este de 11.250.000 euro. 

Se va derula, astfel, un program național de finanțare a investițiilor de tip reabilitare, 
consolidare, modernizare, recompartimentare și dotare a cel puțin 50 de servicii comunitare de 
tip: centre de zi și centre de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii, prin apel deschis, 
pe baza îndeplinirii criteriilor de eligibilitate pentru aceste investiții.  

De asemenea, prin program se vor finanța inclusiv cheltuielile necesare pentru dotarea 
serviciilor comunitare, pentru a veni în sprijinul furnizorilor publici de a putea asigura nevoile de 
servicii pentru un număr cât mai mare de persoane adulte cu dizabilități din comunitate sau din 
comunitățile învecinate.  

Dezvoltarea serviciile sociale care urmează să fie finanţate prin proiect se realizează 
prin reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), modernizare, eficientizare energetică, 
recompartimentare, dotarea, accesibilizarea de spații, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare. 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: „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 Dezvoltare 
Regională, 

Director executiv 
Angheluţă Laura Delia 

Direcţia Programe, 
Director executiv 
Epure Camelia 

Direcţia Arh. Şef, 
Arhitect Şef 

_____________ 

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 

Georgeta 

1. ex./17.10.2022 


