
 

 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 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 

Contrasemnează pentru legalitate: 
 Secretarul General al Judeţului, 



 HOTĂRÂREA Nr. _____ din __________ 2022   
pag. nr. 2 

Anexă 
 
  

 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. 
 



  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                            
 Nr. 8252/18.07.2022 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea completării 
Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate 

din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi 
 
 
 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi este o instituţie 

publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 
In conformitate cu prevederile art. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea 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: “În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia generală 
îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: a) de strategie, prin care asigură elaborarea 
strategiei şi planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare 
consiliului judeţean;” 
 DGASPC Galaţi a întocmit “Planul de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din Bugetul Consiliului Judeţean Galaţi” pe baza modelului-cadru 
aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 1086/2018 care a fost avizat în 
şedinţa Comisiei judeţene pentru incluziune socială a jud. Galaţi din data de 08.12.2021 şi 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.295/21.12.2021. 
 Inspecţia Socială din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi a 
efectuat un control privitor la problematica mamelor minore. 
 In urma controlului una din măsurile dispuse a fost şi includerea în planului anual de 
acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean 
Galaţi a unor programe de prevenire a sarcinilor la minore, în special cu vârsta sub 16 ani. 
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 69/30.03.2022 s-a aprobat completarea 
planului de acţiune. 
 La acest moment este necesară o nouă completare ca efect al publicării în Monitorul 
Oficial al României nr. 652/30.06.2022 (şi implicit intrării în vigoare) a Legii 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. 
 Alin. 2 al acestui articol reglementează obligaţia în sarcina conducerii direcţiei generale 
de a include măsurile necesare organizării serviciilor sociale de tip rezidenţial conform noilor 
prevederi legale în Planul anul de acţiune privind serviciile sociale. 
 În acest sens, se propune completare capitolului l cu punctul D care să prevadă 
reorganizarea în case de tip familial al următoarelor centre din structura DGASPC Galaţi: 
1. Centrul de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi; 
2. Centrul de plasament nr. 3; 
3. Centrul de plasament Tecuci din cadrul Complexului de servicii sociale Tecuci; 
4. Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor Casa “David Austin” Munteni 



  

  De asemenea , pct. B2 din capitolul l îşi încetează aplicabilitatea ca efect al 
prevederilor Legii 191/2022. 

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 
1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile 
sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, anterior aprobării de către Consiliul Judeţean planul de 
acţiune ale judeţului se supune analizei Comisiei judeţene de incluziune socială. Orice 
completare/modificare se supune de asemenea aceleaşi proceduri. 

Avizul Comisiei Judeţene de incluziune socială  are caracter consultativ în conformitate 
cu prevederile ordinului de mai sus.  
 Comisia Judeţeană pentru incluziune socială a jud. Galaţi a avizat favorabil 
completarea Planului de acţiune pentru anul 2022 în şedinţa din 18.07.2022. 
 

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./18.07.2022                                                                                                                                                                Stănescu Mădălina 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 8252/18.07.2022 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea completării 
Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate 

din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi 
 
 
Prin referatul de aprobare la proiectul de hotărâre alăturat se propune şedinţei în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi aprobarea completării Planului de acţiune pentru anul 2022 privind 

serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi. 

In conformitate cu prevederile art. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea 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: “În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia generală 

îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 

a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi planului anual de dezvoltare a 

serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean;” 

 DGASPC Galaţi a întocmit “Planul de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din Bugetul Consiliului Judeţean Galaţi” pe baza modelului-cadru 

aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 1086/2018. 

 In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 

1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile 

sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, anterior aprobării de către Consiliul Judeţean planului de 

acţiune ale judeţului se supune analizei Comisiei judeţene de incluziune socială. 

Avizul Comisiei Judeţene de incluziune socială  are caracter consultativ în conformitate 

cu prevederile ordinului de mai sus.  

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 condiţiile 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./18.07.2022                                                                                                                                Stănescu Mădălina 


