
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2023 

 

privind: aprobarea transformării unor posturi din statul de funcţii al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2187/17.02.2023 

 

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. 1 şi nr. 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi nr. 4058/08.02.2023, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2187/08.02.2023; 
 Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al DGASPC Galaţi nr. 1/08.02.2023; 
 Având în vedere prevederile art. 405, 407, 409, 478, 479, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Regulamentul – Cadru de organizare şi 
funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin 
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; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), 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 transformarea unor posturi din statul de funcţii al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre: 
 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 327/19.10.2022 privind aprobarea organigramei şi a 
statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, care răspunde şi de punerea în aplicare. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

                   Ionel Coca 
 

 SMRUSSMAC – Consilier    
1. ex./13.02.2023                                                                                                                                                               Stănescu Mădălina 
 

 

Contrasemnează pentru legalitate: 
 Secretarul General al Judeţului, 



HOTĂRÂREA Nr. _____ din __________ 2023 
pag. nr. 2 

Anexă 
 

A. Transformări de posturi generate de susţinerea şi pomovarea examenelor de 
promovare : 
1. Transformarea a două posturi de consilier juridic, grad profesional asistent de la Serviciul 
Juridic şi Contencios în consilier juridic, grad profesional principal (poziţiile 4 şi 5). 
2. Transformarea unui post de consilier achiziţii publice, grad profesional principal de la 
Compartimentul urmărire contracte al Serviciului achiziţii publice şi urmărire contracte în 
consilier achiziţii publice, grad profesional superior (poziţia 5). 
3. Transformarea unui post de consilier, grad profesional principal de la Serviciul evaluare 
iniţială şi intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri în consilier, grad 
profesional superior (poziţia 14).  
4. Transformarea unui post de consilier, grad profesional principal de la Compartimentul 
management de caz servicii de tip  familial al Serviciului management de caz pentru copiii din 
sistemul de protecţie specială în consilier, grad profesional superior (poziţia 27).  
5. Transformarea unui post de consilier, grad profesional principal de la Serviciul evaluare 
complexă a persoanelor adulte cu handicap în consilier, grad profesional superior (poziţia 8). 
 
B. Alte modificări de posturi 
1. Transformarea unui post vacant de consilier, grad profesional principal de la Serviciul 
evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap în consilier,  grad profesional superior 
(poziţia 9). 
2. În cadrul Complexului de servicii sociale „Irene şi Stuart” - Serviciul social 119 – Număr unic 
de raportare se completează categoria de funcţii de execuţie în sensul că se adaugă psiholog 
principal iar la specialitatea studiilor se modifică în „asistenţă socială sau psihologie” (poziţiile 
13-17). 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                   Nr. 2187/17.02.2023 
 

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

transformării unor posturi din statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului  Galaţi 

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

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

Prin adresa nr. 4058/08.02.2023, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 

2187/08.02.2023, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi propune 

o serie de modificări ale unor poziţii din statul de funcţii după cum urmează: 

A. Ca urmare a susţinerii şi promovării examenului de promovare în grad profesional de 

către un număr de 6 funcţionari publici  : 

1. Transformarea a două posturi de consilier juridic, grad profesional asistent de la Serviciul 

Juridic şi Contencios în consilier juridic, grad profesional principal   ; 

2. Transformarea unui post de consilier achiziţii publice, grad profesional principal de la 

Compartimentul urmărire contracte al Serviciului achiziţii publice şi urmărire contracte în 

consilier achiziţii publice, grad profesional superior; 

3. Transformarea unui post de consilier, grad profesional principal de la Serviciul evaluare 

iniţială şi intervenţie în situaţii de abuz, neglijare,trafic, migraţie, repatrieri în consilier, grad 

profesional superior; 

4. Transformarea unui post de consilier, grad profesional principal de la Compartimentul 

management de caz servicii de tip  familial al Serviciului management de caz pentru copiii din 

sistemul de protecţie specială în consilier, grad profesional superior; 

5. Transformarea unui post de consilier, grad profesional principal de la Serviciul evaluare 

complexă a persoanelor adulte cu handicap în consilier, grad profesional superior; 

  B. De asemnenea, se propune: 

1. transformarea unui post de consilier, grad profesional principal vacant de la Serviciul 

evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap în consilier,  grad profesional superior; 

2. completarea categoriei de personal care poate activa în cadrul serviciului social “119-

Număr unic naţional de raportare” în sensul că pe lângă asistenţi sociali  se adaugă şi  

psihologi. Această completare este în acord cu prevederile Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului României nr. 105/2021 prin care a fost aprobat şi a început implementarea 

Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19-„Din grijă 

pentru copii” şi care a reprezentat baza legală de înfiinţare a serviciului social şi cu resursa 

umană internă identificată .  

  Ca urmare a modificărilor propuse, numărul de posturi, respectiv 1429  nu se modifică. 

  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. 

Solicităm avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 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./13.02.2023                                                                                                                                                                Stănescu Mădălina 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                  Nr. 2187/17.02.2023 
 
 

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

transformării unor posturi din statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului  Galaţi 

 
 

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

Consiliului Judeţean Galaţi aprobarea modificării unor poziţii din statul de funcţii al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi. 

Potrivit prevederilor art. 478 din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr. 57/2019: “(1) Promovarea în grad profesional este modalitatea de dezvoltare 

a carierei prin ocuparea unei funcţii publice de execuţie de grad profesional imediat superior 

celui deţinut de funcţionarul public. (2) Promovarea în grad profesional se face prin concurs 

sau examen, organizat de către autorităţile şi instituţiile publice, cu încadrarea în fondurile 

bugetare alocate, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a 

promovării concursului sau examenului.” 

Art. 173 alin. (1), lit. a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare 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 acelaşi act normativ: 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 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./13.02.2023                                                                                                                                                             Stănescu Mădălina 


