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HOTĂRÂREA NR. 159 

din 10 octombrie 2016 
 

privind: aprobarea preluării în concesiune, de către Operatorul Regional S.C. Apă–Canal S.A. Galaţi, 
a bunurilor rezultate din Proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi de apă uzată în 
judeţul Galaţi”, bunuri aflate în domeniul public al judeţului Galaţi 

Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA şi vicepreşedintele Consiliului 
Judeţean Galaţi, Florinel–Petru GASPAROTTI; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6.374/19.08.2016; 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor; 

          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, 3 şi 6 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile: Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 80/23.05.2016 privind 
aprobarea preluării în domeniul public al judeţului Galaţi a bunurilor rezultate din Proiectul „Reabilitarea 
şi extinderea infrastructurii de apă şi de apă uzată în judeţul Galaţi”; ale Hotărârii Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 114/28.11.2008 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Galaţi cu Consiliul Local 
Galaţi, Consiliul Local Tecuci, Consiliul Local Târgu Bujor şi Consiliul Local Şendreni în vederea 
aderării la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Serviciul Regional Apă Galaţi; 

Având în vedere prevederile: Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 468/30.07.2010 privind 
participarea judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi, cu aport în numerar la majorarea capitalului 
social al S.C. Apă Canal S.A. Galaţi, în vederea înfiinţării Operatorului Regional; ale  Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 497/17.09.2010 privind delegarea serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare către S.C. Apă Canal S.A. Galaţi; ale Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 820/30.05.2012 
privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi S.C. Apă Canal S.A. Galaţi 
în vederea implementării proiectului „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi de apă uzată în 
judeţul Galaţi”, finanţat prin POS Mediu; 

Având în vedere prevederile: art. 24 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi art. 29 alin. (1) din Legea nr. 
51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi lit. e) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare,    

H O T Ă R Ă Ş T E: 

           Art.1. (1) Se aprobă preluarea în concesiune, de către Operatorul Regional S.C. Apă–Canal S.A. 
Galaţi, a bunurilor rezultate din Proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi de apă uzată 
în judeţul Galaţi”, bunuri aflate în domeniul public al judeţului Galaţi. 

(2) Datele de identificare ale bunurilor ce fac obiectul preluării în concesiune sunt precizate în 
anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 
29/16108/23.09.2010 se modifică, în mod corespunzător, prin act adiţional. 

 
Art.2. Predarea–primirea în concesiune a bunurilor rezultate din proiect se va realiza în termen de 

30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Economie şi Finanţe din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, precum şi Operatorului Regional S.C. 
Apă–Canal S.A. Galaţi şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Serviciul Regional Apă Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 

L I S T A 
cu bunurile preluate în concesiune, de către Operatorul Regional S.C. Apă–Canal S.A. Galaţi,  

bunuri rezultate din Proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi de apă uzată în judeţul Galaţi”,  

aflate în domeniul public al judeţului Galaţi 

 

 

  
  GL-CL-05 

A.  Mijloace fixe ce au  fost  realizate in cadrul  Proiectului  ,, Reabilitarea si extinderea  infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati-cod 

CCI2011RO161PR003 ,prin contractul GL-CL-O5 - “Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in aglomerarea Pechea inclusiv reabilitarea 

conductei magistrale Galati”.  
GL-CL-05 

*   A1   RETELE   DE    APA 

Nr. 

crt. 
Cod/DNU/PIF Denumire mijloc fix UM Cantitate 

Total 

fara TVA   lei 
Total TVA  lei 

Total  

cu TVA lei Nr. inventar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Cod 1.8.6. RETEA  DE APA  DJ 255 1,185,504.11 282,586.57 1,468,090.68 

 10695 

  

DNU 30 ani Conducta aductiune Dn 315 mm PEID m 4,412 

      

PIF 2015 Camine vane buc 13 

  

Vana cu sertar montata in camin cu roata de manevra Dn 50 mm buc 7 

Vana cu sertar montata in camin cu roata de manevra Dn 300 mm buc 6 

Vana de aerisire - dezaerisire montata in camin Dn 50 mm 
buc 5 

* A 2   STATIE DE POMPARE SP1 

2 
Cod 1.8.14.   
DNU 10 ani    

PIF  2015 

Constructii SP1 - Statie de pompare (structura metalica din 

panouri tip sandwich pe fundatie de beton) 
buc 1 180,006.92 42,848.57 222,855.49 

 10696 

3 
Cod  2.1.17.3.2. 

DNU 8 ani     

PIF  2015 

Echipamente instalatii hidraulice, instalatii incalzire si 

ventilatii SP1 (grup pompare HyMPC-E/P 3CRE 90-02+1 CRE 45-03, 
macara -1 buc, calorifer electric - 1 buc, ventilator-1 buc)  

buc 1 199,699.84 48,006.02 247,705.86 

 47286 

4 
Cod 2.1.16.5.  

DNU 8 ani     
PIF  2015 

Instalatii electrice si de automatizare SP1 (inclusiv generator 

KDE 60 SS3) 
buc 1 94,556.62 22,495.27 117,051.89 

 47287 

5 
Cod 1.8.6.   

DNU 30 ani    

PIF  2015 
Retele in incinta SP1 buc 1 18,773.43 4,487.59 23,261.02 

 10697 

* A 3    SISTEM SCADA APA 
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Nr. 

crt. 
Cod/DNU/PIF Denumire mijloc fix UM Cantitate 

Total 

fara TVA   lei 
Total TVA  lei 

Total  

cu TVA lei Nr. inventar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Cod 1.8.6. Sistem SCADA APA buc 1 367,639.97 88,478.34 456,118.31 

 10698   
DNU 30 ani 

  
PIF 2015 

* TOTAL  Contract  GL- CL-05 6 pozitii M.F. 2.046.180,89   488.902,36 2.535.083,25 GL-CL-05 

         

  GL-CL-06 
B. Mijloace fixe  realizate in cadrul  Proiectului  ,,Reabilitarea si  extinderea  infrastructurii  de apa  si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, 

prin contractul GL-CL-O6 -,,Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si  apa uzata  in aglomerarea Liesti: localitatile  LIESTI, IVESTI, UMBRARESTI, 

BARCEA, DRAGANESTI”. 

GL-CL-06 

*   SISTEM  SCADA  APA     

Nr. 

crt. 
Cod/DNU/PIF Denumire mijloc fix UM Cantitate 

Total 

fara TVA   lei 
Total TVA  lei 

Total  

cu TVA lei Nr. inventar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Cod 2.2.3.2. SISTEM SCADA APA buc 1 862,804.75 206,245.04 1,069,049.79 

 10699 
  

DNU 8 ani 
  

PIF 2015 

Subtotal SISTEM  SCADA  APA 862,804.75 206,245.04 1,069,049.79 * 

* TOTAL  Contract  GL- CL-06 1 pozit. M.F. 862,804.75 206,245.04 1,069,049.79 GL-CL-06 

         
* 

GL-CL-03 
C. Mijloace fixe  realizate in cadrul  Proiectului  ,,Reabilitarea si  extinderea  infrastructurii  de apa  si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, 

prin contractul GL-CL-03 -,,Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti.Statie noua de Epurare  in aglomerarea Pechea” 
GL-CL-03 

    C1    STATIA DE EPURARE LIESTI   

Nr. 

crt. 
Cod/DNU/PIF Denumire mijloc fix 

  
Nr. lista 

Total 

fara TVA   lei 
Total TVA  lei 

Total  

cu TVA lei Nr. inventar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

   Cod 1.3.7.2.       

DNU 25 ani             

PIF  2015 

     Drum acces - STATIA DE EPURARE LIESTI 

* P35 844,312.11 200,155.80 1,044467.91  10700 

*      GRATARE RARE SI DESE * 

2 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii la  GRATARE RARE SI DESE 

* P36 439,881.84 104,280.04 544,161.88  10701 

3 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la 

GRATARE RARE SI DESE 
* P36 1,559,870.78 369,788.83 1,929,659.61  47288 

* subtotal  1,999,752.62 474,068.87 2,473,821.49 * 

*     DESNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRASIMI * 
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4 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  DESNISIPATOR SI SEPARATOR  DE 

GRASIMI * P37 2,136,930.03 506,588.66 2,643,518.69  10702 

5 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la 

DESNISIPATOR SI SEPARATOR  DE GRASIMI 

* P37 748,499.24 177,442.04 925,941.28  47289 

* subtotal  2,885,429.27 684,030.70 3,569,459.97 * 

  PRELEVATOR AUTOMAT DE PROBE LA INTRAREA IN TREAPTA BIOLOGICA * 

6 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii la PRELEVATOR AUTOMAT DE PROBE LA 

INTRAREA IN TREAPTA BIOLOGICA 
* P38 25,555.36 6,058.25 31,613.61  10703 

7 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la 

PRELEVATOR AUTOMAT DE PROBE LA INTRAREA IN 

TREAPTA BIOLOGICA 

* P38 25,004.80 5,927.73 30,932.53  47290 

* subtotal  50,560.16 11,985.98 62,546.14 * 

      CAMERA DE RECEPTIE PENTRU NAMOLUL DIN FOSE SEPTICE * 

8 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  CAMERA DE RECEPTIE PENTRU NAMOLUL 

DIN FOSE SEPTICE 
* P39 67,631.82 16,033.05 83,664.88  10704 

9 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) 

la  CAMERA DE RECEPTIE PENTRU NAMOLUL DIN FOSE 

SEPTICE 
* P39 178,547.72 42,327.20 220,874.91  47291 

* subtotal  246,179.54 58,360.25 304,539.79 * 

*    STATIE DE POMPARE APA UZATA INTERMEDIARA  * 

10 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  STATIE DE POMPARE APA UZATA 

INTERMEDIARA  
* P40 57,805.83 13,703.67 71,509.50  10705 

* subtotal  57,805.83 13,703.67 71,509.50 * 

*       CAMERA DE DISTRIBUTIE LA BAZINE ANAEROBE * 

11 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la  

CAMERA DE DISTRIBUTIE LA BAZINE ANAEROBE 

* P41 43,388.80 10,285.91 53,674.71  47292 

* subtotal  43,388.80 10,285.91 53,674.71 * 

*       BAZINE ANAEROBE * 

12 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la   BAZINE ANAEROBE 

* P42 382,915.22 90775.32 473,690.54  10706 

13 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) 

la   BAZINE ANAEROBE 
* P42 165,944.04 39,339.32 205,283.36  47293 

* subtotal  548,859.26 130,114.64 678,973.90 * 

*       BAZINE DE AERARE * 
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14 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  BAZINE DE AERARE 

* P43 3,220,329.84 763,423.49 3,983,753.33  10707 

15 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la  

BAZINE DE AERARE 
* P43 1,391,675.85 329,915.91 1,721591.76  47294 

* subtotal  4,612,005.69 1,093,339.40 5,705,345.09 * 

*      CAMERA DE DISTRIBUTIE LA DECANTOARELE SECUNDARE * 

16 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la 

CAMERA DE DISTRIBUTIE LA DECANTOARELE 

SECUNDARE * P44 102,876.47 24,388.28 127,264.76  47295 

  subtotal  102,876.47 24,388.28 127,264.76 * 

*       DECANTOARE SECUNDARE * 

17 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  DECANTOARE SECUNDARE 

* P45 432,641.85 102,563.70 535,205.55  10708 

18 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la  

DECANTOARE SECUNDARE 
* P45 1,013,804.16 240,336.22 1,254,140.38  47296 

* subtotal  1,446,446.01 342,899.92 1,789,345.93 * 

*      STATIE DE SUFLANTE * 

19 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  STATIE DE SUFLANTE 

* P46 109,953.50 26,065.99 136,019.49  10709 

20 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la  

STATIE DE SUFLANTE 
* P46 445,990.62 105,728.21 551,718.83  47297 

* subtotal  555,944.12 131,794.20 687,738.32 * 

*       PRELEVATOR AUTOMAT DE PROBE PE EFLUENT * 

21 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  PRELEVATOR AUTOMAT DE PROBE PE 

EFLUENT 
* P47 49,128.43 11646.57 60,775.00  10710 

22 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la  

PRELEVATOR AUTOMAT DE PROBE PE EFLUENT 
* P47 25,036.11 5,935.15 30,971.26  47298 

* subtotal  74,164.54 17,581.72 91,746.26 * 

*      STATIE DE POMPARE EFLUENT  * 

23 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) 

la  STATIE DE POMPARE EFLUENT  

* P48 380,853.24 90,286.50 471,139.74  47299 

* subtotal  380,853.24 90,286.50 471,139.74 * 

*      STATIE DE POMPARE NAMOL ACTIV RECIRCULAT SI IN EXCES * 

24 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  STATIE DE POMPARE NAMOL ACTIV 

RECIRCULAT SI IN EXCES 
  P49 72,853.99 17,271.04 90,125.03  10711 
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25 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la  

STATIE DE POMPARE NAMOL ACTIV RECIRCULAT SI IN 

EXCES * P49 321,461.72 76,206.92 397,668.64  47300 

* subtotal  394,315.71 93,477.96 487,793.67 * 

*     STATIE DE POMPARE APA TEHNOLOGICA * 

26 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  STATIE DE POMPARE APA TEHNOLOGICA 

* P50 57,805.83 13,703.67 71,509.50  10712 

27 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) 

la  STATIE DE POMPARE APA TEHNOLOGICA 
* P50 63,204.93 14,983.60 78,188.53  47301 

* subtotal  121,010.76 28,687.27 149,698.03 * 

*      INGROSATOR DE NAMOL ACTIV IN EXCES * 

28 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la   INGROSATOR DE NAMOL ACTIV IN EXCES 

* P51 315,301.43 74,746.54 390,047.97  10713 

29 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) 

la   INGROSATOR DE NAMOL ACTIV IN EXCES 
* P51 132,694.82 31,457.13 164,151.95  47302 

* subtotal  447,996.25 106,203.67 554,199.92 * 

*     STATIE DE DESHIDRATARE NAMOL * 

30 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la   STATIE DE DESHIDRATARE NAMOL 

* P53 459,148.15 108,847.38 567,995.53  10714 

31 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) 

la   STATIE DE DESHIDRATARE NAMOL 
* P53 1,571,644.46 372,579.94 1,944,224.40  47303 

* subtotal  2,030,792.61 481,427.32 2,512,219.93 * 

*    STATIE DE POMPARE SUPERNATANT * 

32 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  STATIE DE POMPARE SUPERNATANT 

* P54 24,820.90 5,884.13 30,705.03  10715 

33 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) 

la  STATIE DE POMPARE SUPERNATANT 

* P54 123,346.38 29,240.96 152,587.34  47304 

* subtotal  148,167.28 35,125.09 183,292.37 * 

*    STATIA CHIMICA PENTRU REACTIV DE PRECIPITARE A FOSFORULUI  * 

34 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  STATIA CHIMICA PENTRU REACTIV DE 

PRECIPITARE A FOSFORULUI  
* P55 107,140.84 25,399.21 132,540.05  10716 

35 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) 

la  STATIA CHIMICA PENTRU REACTIV DE PRECIPITARE 

A FOSFORULUI  
* P55 64,750.35 15,349.96 80,100.31  47305 

* subtotal  171,891.19 40,749.17 212,640.36 * 

* GOSPODARIE ELECTRICA (Include si transformatoare si generator pentru situatii de urgenta) * 
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36 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la GOSPODARIE ELECTRICA  

* P56 136,403.12 32,336.23 168,739.35  10717 

37 

   Cod 2.2.3.2.          

DNU 8 ani             

PIF  2015 

Sistem SCADA +instalatii electrice  la  GOSPODARIE 

ELECTRICA (Include si transformatoare si generator pentru 

situatii de urgenta) * P56 254,142.55 60,247.99 314,390.54  47306 

* subtotal  390,545.67 92,584.22 483,129.89 * 

* RETELE IN INCINTA * 

38 

   Cod 1.8.7.          

DNU 40 ani             

PIF  2015 

C-tii -RETELE IN INCINTA  SEAU  LIESTI 

* P57 500,028.17 118,538.56 618,566.73  10718 

* subtotal  500,028.17 118,538.56 618,566.73 * 

*  IMPREJMUIRI SI PORTI, AMENAJARE TEREN * 

39 

   Cod 16.3.2.        

DNU 25 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  IMPREJMUIRI SI PORTI, AMENAJARE 

TEREN SEAU LIESTI 
* P58 681,843.40 161,640.36 843,483.76  10719 

* subtotal  681,843.40 161,640.36 843,483.76 * 

*     PAVILION ADMINISTRATIV (Include si echipamentul pentru laborator) * 

40 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  la   Pavilionul Administrativ 

* P59 683,050.86 161,926.60 844,977.46  10720 

41 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la  la   

Pavilionul Administrativ 
* P59 6,370.05 1,510.11 7,880.16  47307 

42 

   Cod 2.2.3.2.         

DNU  8 ani             

PIF  2015 

 Sistem SCADA+ instalatii electrice la   Pavilionul 

Administrativ 
* P59 32,474.60 7,698.55 40,173.15  47308 

43 

   Cod 2.2.1.2.         

DNU 10 ani             

PIF  2015 

Mobilier +echipamente laborator  in                   Pavilion  

administrativ 
* P59 337,412.61 79,988.30 417,400.91  47309 

* subtotal  1,059,308.12 251,123.56 1,310,431.68 * 

*  DEPOZIT DE NAMOL DESHIDRATAT * 

44 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii la DEPOZIT DE NAMOL DESHIDRATAT 

* P60 1,395,679.91 330,865.12 1,726,545.04  10721 

* subtotal  1,395,679.91 330,865.12 1,726,545.04 * 

*  CONDUCTA DE DESCARCARE IN EMISAR SI GURA DE DESCARCARE * 

45 

   Cod 1.8.7.          

DNU 40 ani             

PIF  2015 

Constructii - CONDUCTA DE DESCARCARE IN EMISAR SI 

GURA DE DESCARCARE 
* P61 153,080.54 36,289.85 189,370.39  10722 

46 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la 

CONDUCTA DE DESCARCARE IN EMISAR SI GURA DE 

DESCARCARE 
* P61 61,509.82 14,581.75 76,091.57  47310 

* subtotal  214,590.36 50,871.60 265,461.96 * 

* SISTEM SCADA (include echipamentul camerei de comanda si dispecer) * 
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47 

   Cod 2.2.3.2.         

DNU  8 ani             

PIF  2015 

Sistem SCADA  + instalatii electrice    (include echipamentul 

camerei de comanda si dispecer) la SEAU LIESTI 

* P62 1,046,989.48 248,203.26 1,295,192.74  47311 

* subtotal  1,046,989.48 248,203.26 1,295,192.74 * 

* TOTAL STATIE DE EPURARE APE UZATE    LIESTI 47 pozitii MF 22,451,736.56 5,322,493.02 27,774,229.58 GL-CL-03 

                  

                  

                  

    C2   STATIA DE  EPURARE   PECHEA GL-CL-03 

Nr. 

crt. 
Cod/DNU/PIF Denumire mijloc fix 

  
Nr. lista 

Total 

fara TVA   lei 
Total TVA  lei 

Total  

cu TVA lei Nr. inventar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

       GRATARE RARE SI DESE * 

1 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii la  GRATARE RARE SI DESE 

* P5  389,923.57 91,627.72 481,551.29  10723 

2 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la 

GRATARE RARE SI DESE 
* P5  1,404,560.05 330,056.07 1,734,616.12  47312 

* subtotal  1,794,483.62 421,683.79 2,216,167.41 * 

*     DESNISIPATOR SI SEPARATOR DE GRASIMI * 

3 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  DESNISIPATOR SI SEPARATOR  DE 

GRASIMI 
* P6  445,366.38 104,656.17 550,022.55  10724 

4 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la 

DESNISIPATOR SI SEPARATOR  DE GRASIMI 
* P6  701,923.10 164,944.16 866,867.26  47313 

* subtotal  1,147,289.48 269,600.33 1,416,889.81 * 

* PRELEVATOR AUTOMAT DE PROBE LA INTRAREA IN TREAPTA BIOLOGICA * 

5 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii la PRELEVATOR AUTOMAT DE PROBE LA 

INTRAREA IN TREAPTA BIOLOGICA 

* P7 25,577.54 6,010.44 31,587.98  10725 

6 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la 

PRELEVATOR AUTOMAT DE PROBE LA INTRAREA IN 

TREAPTA BIOLOGICA * P7 25,266.08 5,937.25 31,203.33  47314 

* subtotal  50,843.62 11,947.69 62,791.31 * 

*     CAMERA DE RECEPTIE PENTRU NAMOLUL DIN FOSE SEPTICE * 

7 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  CAMERA DE RECEPTIE PENTRU NAMOLUL 

DIN FOSE SEPTICE 
* P8 67,262.45 15,805.93 83,068.38  10726 

8 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) 

la  CAMERA DE RECEPTIE PENTRU NAMOLUL DIN FOSE 

SEPTICE 
* P8 180,932.98 42,517.25 223,450.23  47315 

* subtotal  248,195.43 58,323.18 306,518.61 * 
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*    STATIE DE POMPARE APA UZATA INTERMEDIARA  * 

9 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  STATIE DE POMPARE APA UZATA 

INTERMEDIARA  
* P9 57,991.95 13,627.47 71,619.42  10727 

* subtotal  57,991.95 13,627.47 71,619.42 * 

*       CAMERA DE DISTRIBUTIE LA BAZINE ANAEROBE * 

10 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la  

CAMERA DE DISTRIBUTIE LA BAZINE ANAEROBE 

* P10 75,353.68 17,707.28 93,060.96  47316 

* subtotal  75,353.68 17,707.28 93,060.96 * 

*       BAZINE ANAEROBE * 

11 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la   BAZINE ANAEROBE 

* P11 282,371.70 66,354.22 348,725.92  10728 

12 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) 

la   BAZINE ANAEROBE 
* P11 163,988.69 38,535.53 202,524.22  47317 

* subtotal  446,360.39 104,889.75 551,250.14 * 

*       BAZINE DE AERARE * 

13 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  BAZINE DE AERARE 

* P12 2,038,474.71 479,019.00 2,517,493.71  10729 

14 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la  

BAZINE DE AERARE 
* P12 1,045,178.55 245,605.39 1,290,783.94  47318 

* subtotal  3,083,653.26 724,624.39 3,808,277.65 * 

*      CAMERA  DE DISTRIBUTIE  LA  DECANTOARELE  SECUNDARE * 

15 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la 

CAMERA DE DISTRIBUTIE LA DECANTOARELE 

SECUNDARE 
* P13 17,990.41 4,227.55 22,217.96  47319 

* subtotal  17,990.41 4,227.55 22,217.96 * 

*       DECANTOARE SECUNDARE * 

16 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  DECANTOARE SECUNDARE 

* P14 433,708.94 101,916.80 535,625.74  10730 

17 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la  

DECANTOARE SECUNDARE 
* P14 732,236.67 172,067.51 904,304.18  47320 

* subtotal  1,165,945.61 273,984.31 1,439,929.92 * 

*      STATIE DE SUFLANTE * 

18 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  STATIE DE SUFLANTE 

* P15 106,421.00 25,007.76 131,428.76  10731 
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19 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la  

STATIE DE SUFLANTE 
* P15 304,589.25 71,575.10 376,164.35  47321 

* subtotal  411,010.25 96,582.86 507,593.11 * 

*       PRELEVATOR AUTOMAT DE PROBE PE EFLUENT * 

20 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  PRELEVATOR AUTOMAT DE PROBE PE 

EFLUENT 
* P16 25,617.22 6,019.76 31,636.98  10732 

21 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la  

PRELEVATOR AUTOMAT DE PROBE PE EFLUENT 

* P16 25,810.54 6,065.19 31,875.73  47322 

* subtotal  51,427.76 12,084.95 63,512.71 * 

*      STATIE DE POMPARE NAMOL ACTIV RECIRCULAT SI IN EXCES * 

22 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  STATIE DE POMPARE NAMOL ACTIV 

RECIRCULAT SI IN EXCES 
  P18 69,408.21 16,310.16 85,718.37  10733 

23 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la  

STATIE DE POMPARE NAMOL ACTIV RECIRCULAT SI IN 

EXCES 
* P18 249,027.79 58,518.78 307,546.57  47323 

* subtotal  318,436.00 74,828.94 393,264.94 * 

*     STATIE DE POMPARE APA TEHNOLOGICA * 

24 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  STATIE DE POMPARE APA TEHNOLOGICA 

* P19 57,991.95 13,627.47 71,619.42  10734 

25 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) 

la  STATIE DE POMPARE APA TEHNOLOGICA 

* P19 163,299.69 38,373.62 201,673.31  47324 

* subtotal  221,291.64 52,001.09 273,292.73 * 

*      INGROSATOR DE NAMOL ACTIV IN EXCES * 

26 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la   INGROSATOR DE NAMOL ACTIV IN EXCES 

* P20 249,473.10 58,623.42 308,096.52  10735 

27 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) 

la   INGROSATOR DE NAMOL ACTIV IN EXCES 

* P20 118,624.61 27,875.47 146,500.08  47325 

* subtotal  368,097.71 86,498.89 454,596.60 * 

*     STATIE DE DESHIDRATARE NAMOL * 

28 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la   STATIE DE DESHIDRATARE NAMOL 

* P22 475,491.58 111,735.26 587,226.84  10736 

29 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) 

la   STATIE DE DESHIDRATARE NAMOL 

* P22 1,175,805.60 276,301.30 1,452,106.90  47326 

* subtotal  1,651,297.18 388,036.56 2,039,333.74 * 
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*    STATIE DE POMPARE   SUPERNATANT * 

30 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  STATIE DE POMPARE SUPERNATANT 

* P23 23,209.64 5,454.01 28,663.65  10737 

31 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) 

la  STATIE DE POMPARE  SUPERNATANT 

* P23 216,130.75 50,788.33 266,919.08  47327 

* subtotal  239,340.39 56,242.34 295,582.73   

*    STATIA CHIMICA PENTRU REACTIV DE PRECIPITARE A FOSFORULUI  * 

32 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  STATIA CHIMICA PENTRU REACTIV DE 

PRECIPITARE A FOSFORULUI  
* P24 106,320.45 24,984.13 131,304.57  10738 

33 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) 

la  STATIA CHIMICA PENTRU REACTIV DE PRECIPITARE 

A FOSFORULUI  
* P24 66,938.61 15,729.83 82,668.45  47328 

* subtotal  173,259.06 40,713.96 213,973.02 * 

* GOSPODARIE ELECTRICA (Include si transformatoare si generator pentru situatii de urgenta) * 

34 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la GOSPODARIE ELECTRICA  

* P25 128,744.23 30,253.47 158,997.70  10739 

35 

   Cod 2.2.3.2.          

DNU 8 ani             

PIF  2015 

Sistem SCADA +instalatii electrice  la  GOSPODARIE 

ELECTRICA (Include si transformatoare si generator pentru 

situatii de urgenta) 

* P25 212,666.79 49,974.34 262,641.13  47329 

* subtotal  341,411.02 80,227.81 421,638.83 * 

* RETELE IN INCINTA * 

36 

   Cod 1.8.7.          

DNU 36 ani             

PIF  2015 

Constructii la  Retele de canalizare si de apa   in incinta  SEAU  

PECHEA 
* P26 317,472.81 74,602.60 392,075.41  10740 

37 

   Cod 1.7.2.1.          

DNU12 ani             

PIF  2015 

Retele electrice in incinta  SEAU  PECHEA 

* P26 279,039.75 65,571.25 344,611.00  10741 

* subtotal  596,512.56 140,173.85 736,686.41 * 

*  IMPREJMUIRI SI PORTI, AMENAJARE TEREN * 

38 

   Cod 16.3.2.        

DNU 25 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  IMPREJMUIRI SI PORTI, AMENAJARE 

TEREN SEAU PECHEA 
* P27 239,772.33 56,343.84 296,116.17  10742 

* subtotal  239,772.33 56,343.84 296,116.17 * 

*     PAVILION ADMINISTRATIV (Include si echipamentul pentru laborator) * 

39 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii  la  la   Pavilionul Administrativ 

* P28 687,779.23 161,620.51 849,399.74  10743 

40 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la  la   

Pavilionul Administrativ 
* P28 6,315.25 1,484.02 7,799.27  47330 
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   Cod 2.2.3.2.         

DNU  8 ani             

PIF  2015 

 Sistem SCADA+ instalatii electrice la   Pavilionul 

Administrativ 
* P28 32,761.72 7,698.64 40,460.36  47331 

42 

   Cod 2.2.1.2.         

DNU 10 ani             

PIF  2015 

Mobilier +echipamente laborator  in                   Pavilion  

administrativ 
* P28 382,811.96 89,956.57 472,768.53  47332 

* subtotal  1,109,668.16 260,759.74 1,370,427.90 * 

*  DEPOZIT DE NAMOL DESHIDRATAT * 

43 

   Cod 1.8.8.          

DNU 24 ani             

PIF  2015 

Constructii la DEPOZIT DE NAMOL DESHIDRATAT 

* P29 1,451,940.95 341,190.06 1,793,131.01  10744 

* subtotal  1,451,940.95 341,190.06 1,793,131.01 * 

* SISTEM SCADA (include echipamentul camerei de comanda si dispecer) * 

44 

   Cod 2.2.3.2.         

DNU  8 ani             

PIF  2015 

Sistem SCADA  + instalatii electrice    (include echipamentul 

camerei de comanda si dispecer) la SEAU PECHEA 

* P30 965,386.54 226,855.15 1,192,241.69  47333 

* subtotal        * 

*  CONDUCTA DE DESCARCARE IN EMISAR SI GURA DE DESCARCARE * 

45 

   Cod 1.8.7.          

DNU 40 ani             

PIF  2015 

Constructii - CONDUCTA DE DESCARCARE IN EMISAR SI 

GURA DE DESCARCARE 
* P31 294,807.06 69,276.40 364,083.46  10745 

46 

Cod  2.1.17.3.2.      

DNU 8 ani       PIF  

2015 

Instalatii mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la 

CONDUCTA DE DESCARCARE IN EMISAR SI GURA DE 

DESCARCARE 
* P31 69,469.12 16,324.48 85,793.60  47334 

* subtotal  364,276.18 85,600.88 449,877.06 * 

* TOTAL STATIE DE EPURARE APE UZATE PECHEA 46 pozitii MF 16,591,235.18 3,898,756.66 20,489,991.84 GL-CL-03 

         

         

  
 CENTRALIZATOR VALORIC 

 

  
contract  nr. Mijloace fixe 

Total 

fara TVA   lei 
Total TVA  lei 

Total  

cu TVA lei 

 

  
contract GL-CL-05 6 pozitii MF 2.046.180,89   488.902,36 2.535.083,25 

 

  
contract GL-CL-06 1 pozit. MF 862.804,75 206.245,04 1.069.049,79 

 

  contract GL-CL-03 

47 pozitii MF 22.451.736,56 5.322.493,02 27.774.229,58 

 

  
46 pozitii MF 16.591.235,18 3.898.756,66 20.489.991,84 
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HOTĂRÂREA NR. 161      

 din 10 octombrie 2016 

 

privind: rectificarea bugetului local al judeţului Galaţi pe anul 2016 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.836/07.10.2016 

Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 – 6 ale Consiliului 

Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015; 

Având în vedere adresele nr.  22.731/06.10.2016 şi  22.732/06.10.2016 ale Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, înregistrate la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr.  

7.720/06.10.2016; 

Având în vedere prevederile art. 19 al Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 104 alin. (1) lit. c) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017 – 2019, conform anexei nr. 1 la 

prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Se aprobă Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare 

pentru anul 2016 şi estimările pentru anii 2017 – 2019, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica şi vor răspunde de punerea în aplicare a acesteia: 

Direcţia de Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 
Costel Fotea 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 
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ANEXA NR. 1 

 

 

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU 

PARŢIAL SAU DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRILE PENTRU ANII 

2017 – 2019 

 

      
- mii lei - 

 

 COD 

BUGET  2016 ESTIMĂRI 

DENUMIRE INDICATORI TOTAL 

Din care 
credite 

bug. 

destinate 
stingerii 

plăţilor 

restante 

2017 2018 2019 

 
1 2 3 4 5 6 7 

VENITURI - TOTAL 00.01 222.981,89 0 197.566 198.872 200.091 

I. VENITURI CURENTE 00.02 180.684,89 0 166.124 166.915 167.794 

C. VENITURI NEFISCALE 00.12 180.684,89 0 166.124 166.915 167.794 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 187,00 0 291 295 302 

Venituri din proprietate 30.10 187,00 0 291 295 302 

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 187,00 0 291 295 302 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   176,00 0 278 280 285 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  5,00 0 6 7 8 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   6,00 0 7 8 9 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 180.497,89 0 165.833 166.620 167.492 

Venituri din prestari de servicii si alte 

activitati 
33.10 178.473,25 0 163.841 164.609 165.447 

          Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 50,00 0 50 50 52 

2.Scoala Gimnaziala Speciala "C-tin Pufan"   25,00 0 25 25 26 

3.Liceul Tehnologic "Simion Mehedinti"   25,00 0 25 25 26 

          Venituri din prestari de servicii si alte 

activitati 
33.10.08 2.548,25 0,00 2.615,00 2.637,00 2.689,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   2.200,00 0 2.250 2.260 2.300 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  110,00 0 111 112 113 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   163,25 0 164 165 166 

4. Spitalul Tg. Bujor   75,00   90 100 110 

          Venituri din contractele incheiate cu 

casele de asigurari sociale de sanatate 
33.10.21 141.977,00 0,00 132.890,00 133.320,00 133.760,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   106.763,00 0 102.700 102.900 103.000 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  13.250,00 0 11.700 11.800 12.000 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   18.028,00 0 14.750 14.800 14.900 

4. Spitalul Tg. Bujor   3.936,00   3.740 3.820 3.860 

         Venituri din contractele incheiate cu 

directiile de sanatate publica din sume 

alocate de la bugetul de stat 

33.10.30 26.869,00 0,00 18.330,00 18.540,00 18.750,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   15.386,00 0 11.700 11.800 11.900 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  8.745,00 0 4.600 4.650 4.700 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   2.310,00 0 1.800 1.850 1.900 

4. Spitalul Tg. Bujor   428,00 0 230 240 250 

         Venituri din contractele incheiate cu 

directiile de sanatate publica din sume 

alocate din veniturile proprii ale Ministerului 

Sanatatii 

33.10.31 4.530,00 0 7.556 7.662 7.796 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   3.675,00 0 1.900 1.950 2.000 
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2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  355,00 0 5.050 5.100 5.175 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   500,00 0 606 612 621 

         Venituri din contractele incheiate cu 

institutiile de medicina legala 
33.10.32 2.497,00 0 2.400 2.400 2.400 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   2.497,00 0 2.400 2.400 2.400 

          Alte venituri din prestari de servicii si 

alte activitati 
33.10.50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Spitalul Tg. Bujor   2,00 0 0 0 0 

Diverse venituri 36.10 2.003,29 0 1.992 2.011 2.045 

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor 

precedenti, aferente sectiunii de functionare 
36.10.32.03 30,29 0 0 0 0 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   30,29 0 0 0 0 

          Alte venituri 36.10.50 1.973,00 0,00 1.992,00 2.011,00 2.045,00 

 1.Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor   20,00 0 20 20 21 

 2.Serv.public judetean de adm.a dom.public si 

privat  
  200,00 0 202 204 207 

 3.Biblioteca "V.A.Urechia"   50,00 0 50 51 52 

 4.Muzeul de arta vizuala   15,00 0 15 15 16 

 5.Muzeul de istorie   200,00 0 202 204 207 

 6.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   700,00 0 707 714 725 

 7.Centrul cultural "Dunarea de Jos"   400,00 0 404 408 415 

 8.Camera Agricola   388,00 0 392 395 402 

Transferuri voluntare, altele decat 

subventiile 
37.10 21,35 0 0 0 0 

         Donatii si sponsorizari 37.10.01 21,35 0 0 0 0 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   20,60 0 0 0 0 

2.Spitalul de Pneumoftiziologie   0,75 0 0 0 0 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 

finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului 

local 

37.10.03 -7.219,00 0 -526 -609 -686 

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 7.219,00 0 526 609 686 

IV. SUBVENTII 00.17 42.297,00 0 31.442 31.957 32.297 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 
00.18 42.297,00 0 31.442 31.957 32.297 

Subventii de la alte administratii 43.10 42.297,00 0,00 31.442,00 31.957,00 32.297,00 

         Subventii pentru institutii publice 43.10.09 25.143,00 0 21.390 22.210 22.430 

1.Directia judeteana de evidenta a persoanelor    1.190,00 0 1.190 1.190 1.190 

2.Serviciul public judetean de administrarea 

domeniului public si privat 
  3.493,00 0 2.000 2.000 2.000 

3.Muzeul de arta vizuala   1.075,00 0 1.085 1.090 1.100 

4.Muzeul de istorie   2.245,00 0 2.265 2.270 2.275 

5.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   7.340,00 0 5.000 5.300 5.400 

6.Centrul cultural "Dunarea de Jos"   4.350,00 0 4.400 4.410 4.415 

7.Unitatea medico-sociala Ganesti   5.450,00 0 5.450 5.950 6.050 

         Subventii din bug.locale pentru 

finantarea cheltuielilor curente din domeniul 

sanatatii 

43.10.10 3.754,00 0 3.760 3.345 3.360 

1. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 

"Sf.Apostol Andrei" 
  2.800,00 0 2.950 2.525 2.530 

2. Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  454,00 0 405 410 415 

3. Spitalul de Pneumoftiziologie   400,00 0 405 410 415 

4. Spitalul Tg.Bujor   100,00 0 0 0 0 

         Subventii din bug.locale pentru 

finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 

43.10.14 7.507,00 0 3.600 3.610 3.615 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 

"Sf.Apostol Andrei" 
  5.464,00 0 3.000 3.000 3.000 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  243,00 0 100 100 100 
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3.Spitalul de Pneumoftiziologie   1.800,00 0 500 510 515 

         Subventii din bug.local pt.finantarea 

camerelor agricole 
43.10.15 765,00 0 765 765 765 

         Subventii pentru institutii publice 

destinate sectiunii de dezvoltare 
43.10.19 2.284,00 0 1.927 2.027 2.127 

 1.Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor   22,00 0 22 22 22 

 2.Serv.public judetean de adm.a dom.public si 

privat  
  900,00 0 500 500 500 

 3.Muzeul de arta vizuala   4,00 0 5 5 5 

 4.Muzeul de istorie   784,00 0 700 700 700 

 5.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   231,00 0 100 100 100 

 6.Centrul cultural "Dunarea de Jos"   123,00 0 100 100 100 

 7.Unitatea medico-sociala Ganesti   220,00 0 500 600 700 

         Subventii din bugetul Fondului national 

unic de asigurari sociale de sanatate pentru 

acoperirea cresterilor salariale 

43.10.33 2.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 

"Sf.Apostol Andrei" 
  2.844,00         

CHELTUIELI - TOTAL 4910 247.093,89 0 197.566 198.872 200.091 

Total titluri   247.093,89 0 197.566 198.872 200.091 

      CHELTUIELI CURENTE 01 230.063,89 0 191.513 192.626 193.663 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 123.253,00 0 112.645 114.053 115.440 

Titlul II Bunuri si servicii 20 105.943,89 0 78.581 78.221 77.867 

Titlul X Alte cheltuieli 59 867,00 0 287 352 356 

Burse 59,01 867,00 0 287 352 356 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 17.030,00 0 6.053 6.246 6.428 

Titlul X Active nefinanciare 71 17.030,00 0 6.053 6.246 6.428 

    Active fixe 71.01 15.530,00 0 5.803 5.971 6.128 

           Constructii 71.01.01 4.491,00 0 2.300 2.185 2.065 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 8.898,00 0 1.972 2.125 2.285 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 104,00 0 307 407 407 

           Alte active fixe  71.01.30 2.037,00 0 1.224 1.254 1.371 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.500,00 0 250 275 300 

I.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10 6.187,00 0 3.934 3.936 3.940 

Total titluri   6.187,00 0 3.934 3.936 3.940 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5.265,00 0 3.412 3.414 3.418 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.400,00 0 2.100 2.100 2.100 

Titlul II Bunuri si servicii 20 2.865,00 0 1.312 1.314 1.318 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 922,00 0 522 522 522 

Titlul X Active nefinanciare 71 922,00 0 522 522 522 

    Active fixe 71.01 922,00 0 522 522 522 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 865,00 0 465 465 463 

           Alte active fixe  71.01.30 57,00 0 57 57 59 

Servicii publice comunitare de evidenta a 

persoanelor 
54.10.10 1.251,00 0 1.232 1.232 1.233 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.229,00 0 1.210 1.210 1.211 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 950,00 0 950 950 950 

Titlul II Bunuri si servicii 20 279,00 0 260 260 261 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 22,00 0 22 22 22 

Titlul X Active nefinanciare 71 22,00 0 22 22 22 

    Active fixe 71.01 22,00 0 22 22 22 

           Alte active fixe  71.01.30 22,00 0 22 22 22 

Alte servicii publice generale 54.10.50 4.936,00 0 2.702 2.704 2.707 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.036,00 0 2.202 2.204 2.207 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 1.450,00 0 1.150 1.150 1.150 

Titlul II Bunuri si servicii 20 2.586,00 0 1.052 1.054 1.057 
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       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 900,00 0 500 500 500 

Titlul X Active nefinanciare 71 900,00 0 500 500 500 

    Active fixe 71.01 900,00 0 500 500 500 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 865,00 0 465 465 463 

           Alte active fixe  71.01.30 35,00 0 35 35 37 

II. INVATAMANT 65.10 50,00 0 50 50 52 

Invatamant nedefinibil prin nivel 65.10.07 50,00 0 50 50 52 

     Invatamant special 65.10.07.04 50,00 0 50 50 52 

Total titluri   50,00 0 50 50 52 

      CHELTUIELI CURENTE 01 50,00 0 50 50 52 

Titlul II Bunuri si servicii 20 50,00 0 50 50 52 

2.Scoala Gimnaziala Speciala "Constantin 

Pufan" 
  25,00 0 25 25 26 

      CHELTUIELI CURENTE 01 25,00 0 25 25 26 

Titlul II Bunuri si servicii 20 25,00 0 25 25 26 

3.Liceul Tehnologic "S.Mehedinti"   25,00 0 25 25 26 

      CHELTUIELI CURENTE 01 25,00 0 25 25 26 

Titlul II Bunuri si servicii 20 25,00 0 25 25 26 

III. SANATATE 66.10 217.757,89 0 172.892 173.259 174.122 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.10.06 217.757,89 0 172.892 173.259 174.122 

Total titluri   217.757,89 0 172.892 173.259 174.122 

      CHELTUIELI CURENTE 01 203.101,89 0 168.960 169.237 170.025 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 111.565,00 0 101.200 102.500 103.800 

Titlul II Bunuri si servicii 20 90.669,89 0 67.473 66.385 65.869 

Titlul X Alte cheltuieli 59 867,00 0 287 352 356 

Burse 59.01 867,00 0 287 352 356 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 14.656,00 0 3.932 4.022 4.097 

Titlul X Active nefinanciare 71 14.656,00 0 3.932 4.022 4.097 

    Active fixe 71.01 13.156,00 0 3.682 3.747 3.797 

           Constructii 71.01.01 4.044,00 0 1.950 1.835 1.715 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 7.870,00 0 1.400 1.550 1.700 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 10,00 0 0 0 0 

           Alte active fixe  71.01.30 1.232,00 0 332 362 382 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.500,00 0 250 275 300 

     Spitale generale 66.10.06.01 216.307,89 0 171.442 171.809 172.672 

      CHELTUIELI CURENTE 01 201.651,89 0 167.510,00 167.787,00 168.575,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 110.365,00 0,00 100.000,00 101.300,00 102.600,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 90.419,89 0 67.223,00 66.135,00 65.619,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 867,00 0,00 287,00 352,00 356,00 

Burse 59.01 867,00 0,00 287,00 352,00 356,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 14.656,00 0,00 3.932,00 4.022,00 4.097,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 14.656,00 0,00 3.932,00 4.022,00 4.097,00 

    Active fixe 71.01 13.156,00 0,00 3.682,00 3.747,00 3.797,00 

           Constructii 71.01.01 4.044,00 0,00 1.950,00 1.835,00 1.715,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 7.870,00 0,00 1.400,00 1.550,00 1.700,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 1.232,00 0,00 332,00 362,00 382,00 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.500,00 0,00 250,00 275,00 300,00 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 

"Sf.Apostol Andrei" 
  163.442,89 0 127.178 127.115 127.415 

      CHELTUIELI CURENTE 01 151.071,89 0 124.178 124.115 124.415 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 80.744,00 0 76.000 77.000 78.000 

Titlul II Bunuri si servicii 20 69.577,89 0 47.978 46.850 46.148 

Titlul X Alte cheltuieli 59 750,00 0 200 265 267 
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Burse 59.01 750,00 0 200 265 267 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 12.371,00 0 3.000 3.000 3.000 

Titlul X Active nefinanciare 71 12.371,00 0 3.000 3.000 3.000 

    Active fixe 71.01 10.871,00 0 2.750 2.725 2.700 

           Constructii 71.01.01 2.544,00 0 1.450 1.325 1.200 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 7.407,00 0 1.200 1.300 1.400 

           Alte active fixe  71.01.30 920,00 0 100 100 100 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.500,00 0 250 275 300 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  23.947,00 0 21.972 22.179 22.511 

      CHELTUIELI CURENTE 01 23.572,00 0 21.740 21.947 22.279 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 9.882,00 0 8.500 8.700 8.900 

Titlul II Bunuri si servicii 20 13.673,00 0 13.223 13.230 13.361 

Titlul X Alte cheltuieli 59 17,00 0 17 17 18 

Burse 59.01 17,00 0 17 17 18 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 375,00 0 232 232 232 

Titlul X Active nefinanciare 71 375,00 0 232 232 232 

    Active fixe 71.01 375,00 0 232 232 232 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 163,00 0 100 100 100 

           Alte active fixe  71.01.30 212,00 0 132 132 132 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   23.431,00 0 18.232 18.355 18.526 

      CHELTUIELI CURENTE 01 21.521,00 0 17.532 17.565 17.661 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 16.300,00 0 12.400 12.450 12.500 

Titlul II Bunuri si servicii 20 5.201,00 0 5.112 5.095 5.140 

Titlul X Alte cheltuieli 59 20,00 0 20 20 21 

Burse 59.01 20,00 0 20 20 21 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.910,00 0 700 790 865 

Titlul X Active nefinanciare 71 1.910,00 0 700 790 865 

    Active fixe 71.01 1.910,00 0 700 790 865 

           Constructii 71.01.01 1.500,00 0 500 510 515 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 300,00 0 100 150 200 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 10,00 0 0 0 0 

           Alte active fixe  71.01.30 100,00 0 100 130 150 

4.Spitalul Tg.Bujor   5.487,00 0,00 4.060,00 4.160,00 4.220,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5.487,00 0,00 4.060,00 4.160,00 4.220,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3.439,00 0,00 3.100,00 3.150,00 3.200,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.968,00 0,00 910,00 960,00 970,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 80,00 0,00 50,00 50,00 50,00 

Burse 59.01 80,00 0,00 50,00 50,00 50,00 

     Unitati medico-sociale 66.10.06.03 1.450,00 0 1.450 1.450 1.450 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.450,00 0 1.450 1.450 1.450 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 1.200,00 0 1.200 1.200 1.200 

Titlul II Bunuri si servicii 20 250,00 0 250 250 250 

IV. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.10 17.554,00 0 15.033 15.367 15.510 

Total titluri   17.554,00 0 15.033 15.367 15.510 

      CHELTUIELI CURENTE 01 16.412,00 0 14.128 14.462 14.605 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 5.750,00 0 5.807 5.865 5.952 

Titlul II Bunuri si servicii 20 10.662,00 0 8.321 8.597 8.653 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.142,00 0 905 905 905 

Titlul X Active nefinanciare 71 1.142,00 0 905 905 905 

    Active fixe 71.01 1.142,00 0 905 905 905 

           Constructii 71.01.01 447,00 0 350 350 350 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 80,00 0 20 20 25 
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           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 17,00 0 0 0 0 

           Alte active fixe  71.01.30 598,00 0 535 535 530 

Servicii culturale 67.10.03 17.554,00 0 15.033 15.367 15.510 

Total titluri   17.554,00 0 15.033 15.367 15.510 

      CHELTUIELI CURENTE 01 16.412,00 0 14.128 14.462 14.605 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 5.750,00 0 5.807 5.865 5.952 

Titlul II Bunuri si servicii 20 10.662,00 0 8.321 8.597 8.653 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.142,00 0 905 905 905 

Titlul X Active nefinanciare 71 1.142,00 0 905 905 905 

    Active fixe 71.01 1.142,00 0 905 905 905 

           Constructii 71.01.01 447,00 0 350 350 350 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 80,00 0 20 20 25 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 17,00 0 0 0 0 

           Alte active fixe  71.01.30 598,00 0 535 535 530 

Biblioteci publice nationale 67.10.03.01 50,00 0 50 51 52 

Total titluri   50,00 0 50 51 52 

      CHELTUIELI CURENTE 01 50,00 0 50 51 52 

Titlul II Bunuri si servicii 20 50,00 0 50 51 52 

   Muzee 67.10.03.03 12.594,00 0 10.079 10.398 10.528 

     Muzeul de Arta Vizuala   1.094,00 0 1.105 1.110 1.121 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.090,00 0 1.100 1.105 1.116 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 700,00 0 707 714 725 

Titlul II Bunuri si servicii 20 390,00 0 393 391 391 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 4,00 0 5 5 5 

Titlul X Active nefinanciare 71 4,00 0 5 5 5 

    Active fixe 71.01 4,00 0 5 5 5 

           Alte active fixe 71.01.30 4,00 0 5 5 5 

      Muzeul de Istorie   3.229,00 0 3.167 3.174 3.182 

      CHELTUIELI CURENTE 01 2.445,00 0 2.467 2.474 2.482 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 850,00 0 858 867 880 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.595,00 0 1.609 1.607 1.602 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 784,00 0 700 700 700 

Titlul X Active nefinanciare 71 784,00 0 700 700 700 

    Active fixe 71.01 784,00 0 700 700 700 

           Constructii 71.01.01 424,00 0 350 350 350 

           Alte active fixe  71.01.30 360,00 0 350 350 350 

      Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   8.271,00 0 5.807 6.114 6.225 

      CHELTUIELI CURENTE 01 8.040,00 0 5.707 6.014 6.125 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.200,00 0 2.222 2.244 2.277 

Titlul II Bunuri si servicii 20 5.840,00 0 3.485 3.770 3.848 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 231,00 0 100 100 100 

Titlul X Active nefinanciare 71 231,00 0 100 100 100 

    Active fixe 71.01 231,00 0 100 100 100 

           Constructii 71.01.01 23,00 0 0 0 0 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 17,00 0 0 0 0 

           Alte active fixe  71.01.30 191,00 0 100 100 100 

Alte servicii culturale 67.10.03.30 4.910,00 0 4.904 4.918 4.930 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.787,00 0 4.804 4.818 4.830 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.000,00 0 2.020 2.040 2.070 

Titlul II Bunuri si servicii 20 2.787,00 0 2.784 2.778 2.760 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 123,00 0 100 100 100 

Titlul X Active nefinanciare 71 123,00 0 100 100 100 

    Active fixe 71.01 123,00 0 100 100 100 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 80,00 0 20 20 25 
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           Alte active fixe  71.01.30 43,00 0 80 80 75 

V.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.10 4.392,00 0 4.500 5.100 5.300 

Unitati de asistenta medico-sociale 68.10.12 4.392,00 0 4.500 5.100 5.300 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.172,00 0 3.900 4.400 4.500 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.700,00 0 2.700 2.750 2.750 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.472,00 0 1.200 1.650 1.750 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 220,00 0 600 700 800 

Titlul X Active nefinanciare 71 220,00 0 600 700 800 

    Active fixe 71.01 220,00 0 600 700 800 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 70,00 0 300 400 400 

           Alte active fixe  71.01.30 150,00 0 300 300 400 

VI.AGRICULTURA, SILVICULTURA, 

PISCICULTURA SI VANATOARE 
83.10 1.153,00 0 1.157 1.160 1.167 

Agricultura 83.10.03 1.153,00 0 1.157 1.160 1.167 

    Camere agricole 83.10.03.07 1.153,00 0 1.157 1.160 1.167 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.063,00 0 1.063 1.063 1.063 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 838,00 0 838 838 838 

Titlul II Bunuri si servicii 20 225,00 0 225 225 225 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 90,00 0 94 97 104 

Titlul X Active nefinanciare 71 90,00 0 94 97 104 

    Active fixe 71.01 90,00 0 94 97 104 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 83,00 0 87 90 97 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 7,00 0 7 7 7 

DEFICIT*   -24.112,00 0 0 0 0 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi   



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 10 din octombrie 2016 
 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 
 

   
- mii lei - 

DENUMIRE INDICATORI 
                    

COD 

BUGET  2016 

TOTAL 

Din care credite 

bug. destinate 

stingerii plăţilor 

restante 

 
1 2 3 4 

VENITURI - TOTAL 00.01 205.971,89 0 

I. VENITURI CURENTE 00.02 173.465,89 0 

C. VENITURI NEFISCALE 00.12 173.465,89 0 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 187,00 0 

Venituri din proprietate 30.10 187,00 0 

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 187,00 0 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   176,00 0 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   5,00 0 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   6,00 0 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 173.278,89 0 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10 178.473,25 0 

          Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 50,00 0 

1.Scoala Gimnaziala Speciala "C-tin Pufan"   25,00 0 

2.Liceul Tehnologic "Simion Mehedinti"   25,00 0 

          Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.08 2.548,25 0 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   2.200,00 0 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   110,00 0 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   163,25 0 

4. Spitalul Tg. Bujor   75,00 0 

          Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de 

sanatate 
33.10.21 141.977,00 0 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   106.763,00 0 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   13.250,00 0 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   18.028,00 0 

4. Spitalul Tg. Bujor   3.936,00 0 

         Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din 

sume alocate de la bugetul de stat 
33.10.30 26.869,00 0 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   15.386,00 0 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   8.745,00 0 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   2.310,00 0 

4. Spitalul Tg. Bujor   428,00 0 

         Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din 

sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 
33.10.31 4.530,00 0 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   3.675,00 0 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   355,00 0 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   500,00 0 

         Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 2.497,00 0 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   2.497,00 0 

          Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 2,00 0 

4. Spitalul Tg. Bujor   2,00 0 

Diverse venituri 36.10 2.003,29 0 

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de 

functionare 
36.10.32.03 30,29 0 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   30,29 0 

          Alte venituri 36.10.50 1.973,00 0 

 1.Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor   20,00 0 
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 2.Serv.public judetean de adm.a dom.public si privat    200,00 0 

 3.Biblioteca "V.A.Urechia"   50,00 0 

 4.Muzeul de arta vizuala   15,00 0 

 5.Muzeul de istorie   200,00 0 

 6.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   700,00 0 

 7.Centrul cultural "Dunarea de Jos"   400,00 0 

 8.Camera Agricola   388,00 0 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 -7.197,65 0 

         Donatii si sponsorizari 37.10.01 21,35 0 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   20,60 0 

2.Spitalul de Pneumoftiziologie   0,75 0 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 

dezvoltare a bugetului local 
37.10.03 -7.219,00 0 

IV. SUBVENTII 00.17 32.506,00 0 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 32.506,00 0 

Subventii de la alte administratii 43.10 32.506,00 0,00 

         Subventii pentru institutii publice 43.10.09 25.143,00 0 

1.Directia judeteana de evidenta a persoanelor    1.190,00 0 

2.Serviciul public judetean de administrarea domeniului public si privat   3.493,00 0 

3.Muzeul de arta vizuala   1.075,00 0 

4.Muzeul de istorie   2.245,00 0 

5.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   7.340,00 0 

6.Centrul cultural "Dunarea de Jos"   4.350,00 0 

7.Unitatea medico-sociala Ganesti   5.450,00 0 

         Subventii din bug.locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
43.10.10 3.754,00 0 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   2.800,00 0 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   454,00 0 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   400,00 0 

4,Spitalul Tg.Bujor   100,00 0 

         Subventii din bug.local pt.finantarea camerelor agricole 43.10.15 765,00 0 

         Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de 

sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 
43.10.33 2.844,00 0,00 

1. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   2.844,00 0,00 

CHELTUIELI - TOTAL 4910 230.063,89 0 

Total titluri   230.063,89 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 230.063,89 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 123.253,00 0 

Titlul II Bunuri si servicii 20 105.943,89 0 

Titlul X Alte cheltuieli 59 867,00 0 

Burse 59,01 867,00 0 

I.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10 5.265,00 0 

Total titluri   5.265,00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5.265,00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.400,00 0 

Titlul II Bunuri si servicii 20 2.865,00 0 

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.10 1.229,00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.229,00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 950,00 0 

Titlul II Bunuri si servicii 20 279,00 0 

Alte servicii publice generale 54.10.50 4.036,00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.036,00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 1.450,00 0 

Titlul II Bunuri si servicii 20 2.586,00 0 

II. INVATAMANT 65.10 50,00 0 

Invatamant nedefinibil prin nivel 65.10.07 50,00 0 

     Invatamant special 65.10.07.04 50,00 0 

Total titluri   50,00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 50,00 0 
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Titlul II Bunuri si servicii 20 50,00 0 

2.Scoala Gimnaziala Speciala "Constantin Pufan"   25,00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 25,00 0 

Titlul II Bunuri si servicii 20 25,00 0 

3.Liceul Tehnologic "S.Mehedinti"   25,00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 25,00 0 

Titlul II Bunuri si servicii 20 25,00 0 

III. SANATATE 66.10 203.101,89 0 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.10.06 203.101,89 0 

Total titluri   203.101,89 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 203.101,89 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 111.565,00 0 

Titlul II Bunuri si servicii 20 90.669,89 0 

Titlul X Alte cheltuieli 59 867,00 0 

Burse 59,01 867,00 0 

     Spitale generale 66.10.06.01 201.651,89 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 201.651,89 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 110.365,00 0 

Titlul II Bunuri si servicii 20 90.419,89 0 

Titlul X Alte cheltuieli 59 867,00 0 

Burse 59,01 867,00 0 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   151.071,89 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 151.071,89 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 80.744,00 0 

Titlul II Bunuri si servicii 20 69.577,89 0 

Titlul X Alte cheltuieli 59 750,00 0 

Burse 59,01 750,00 0 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   23.572,00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 23.572,00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 9.882,00 0 

Titlul II Bunuri si servicii 20 13.673,00 0 

Titlul X Alte cheltuieli 59 17,00 0 

Burse 59.01 17,00 0 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   21.521,00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 21.521,00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 16.300,00 0 

Titlul II Bunuri si servicii 20 5.201,00 0 

Titlul X Alte cheltuieli 59 20,00 0 

Burse 59.01 20,00 0 

4.Spitalul Tg.Bujor   1.968,00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.968,00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3.439,00 0 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.968,00 0 

Titlul X Alte cheltuieli 59 80,00 0 

Burse 59.01 80,00 0 

     Unitati medico-sociale 66.10.06.03 1.450,00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.450,00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 1.200,00 0 

Titlul II Bunuri si servicii 20 250,00 0 

IV. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.10 16.412,00 0 

Total titluri   16.412,00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 16.412,00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 5.750,00 0 

Titlul II Bunuri si servicii 20 10.662,00 0 

Servicii culturale 67.10.03 16.412,00 0 

Total titluri   16.412,00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 16.412,00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 5.750,00 0 

Titlul II Bunuri si servicii 20 10.662,00 0 
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Biblioteci publice nationale 67.10.03.01 50,00 0 

Total titluri   50,00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 50,00 0 

Titlul II Bunuri si servicii 20 50,00 0 

   Muzee 67.10.03.03 11.575,00 0 

     Muzeul de Arta Vizuala   1.090,00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.090,00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 700,00 0 

Titlul II Bunuri si servicii 20 390,00 0 

      Muzeul de Istorie   2.445,00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 2.445,00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 850,00 0 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.595,00 0 

      Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   8.040,00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 8.040,00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.200,00 0 

Titlul II Bunuri si servicii 20 5.840,00 0 

Alte servicii culturale 67.10.03.30 4.787,00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.787,00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.000,00 0 

Titlul II Bunuri si servicii 20 2.787,00 0 

V.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.10 4.172,00 0 

Unitati de asistenta medico-sociale 68.10.12 4.172,00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.172,00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.700,00 0 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.472,00 0 

VI.AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE 83.10 1.063,00 0 

Agricultura 83.10.03 1.063,00 0 

    Camere agricole 83.10.03.07 1.063,00 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.063,00 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 838,00 0 

Titlul II Bunuri si servicii 20 225,00 0 

DEFICIT   -24.092,00 0 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi 
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SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 
 

   
- mii lei - 

DENUMIRE INDICATORI 
                    

COD 

BUGET  2016 

TOTAL 

Din care credite 

bug. destinate 

stingerii plăţilor 

restante 

 
1 2 3 4 

VENITURI - TOTAL 00.01 17.010,00 0,00 

I. VENITURI CURENTE 00.02 7.219,00 0,00 

C. VENITURI NEFISCALE 00.12 7.219,00 0,00 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 7.219,00 0,00 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 7.219,00 0,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 7.219,00 0,00 

IV. SUBVENTII 00.17 9.791,00 0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 9.791,00 0,00 

Subventii de la alte administratii 43.10 9.791,00 0,00 

         Subventii din bug.locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
43.10.14 7.507,00 0,00 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   5.464,00 0,00 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   243,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   1.800,00 0,00 

         Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 2.284,00 0,00 

 1.Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor   22,00 0,00 

 2.Serv.public judetean de adm.a dom.public si privat    900,00 0,00 

 3.Muzeul de arta vizuala   4,00 0,00 

 4.Muzeul de istorie   784,00 0,00 

 5.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   231,00 0,00 

 6.Centrul cultural "Dunarea de Jos"   123,00 0,00 

 7.Unitatea medico-sociala Ganesti   220,00 0,00 

CHELTUIELI - TOTAL 4910 17.030,00 0,00 

Total titluri   17.030,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 17.030,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 17.030,00 0,00 

    Active fixe 71.01 15.530,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 4.491,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 8.898,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 104,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 2.037,00 0,00 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.500,00 0,00 

I.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10 922,00 0,00 

Total titluri   922,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 922,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 922,00 0,00 

    Active fixe 71.01 922,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 865,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 57,00 0,00 

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.10 22,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 22,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 22,00 0,00 

    Active fixe 71.01 22,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 22,00 0,00 

Alte servicii publice generale 54.10.50 900,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 900,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 900,00 0,00 
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    Active fixe 71.01 900,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 865,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 35,00 0,00 

III. SANATATE 66.10 14.656,00 0,00 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.10.06 14.656,00 0,00 

Total titluri   14.656,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 14.656,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 14.656,00 0,00 

    Active fixe 71.01 13.156,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 4.044,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 7.870,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 10,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 1.232,00 0,00 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.500,00 0,00 

     Spitale generale 66.10.06.01 14.656,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 14.656,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 14.656,00 0,00 

    Active fixe 71.01 13.156,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 4.044,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 7.870,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 10,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 1.232,00 0,00 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.500,00 0,00 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   12.371,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 12.371,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 12.371,00 0,00 

    Active fixe 71.01 10.871,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 2.544,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 7.407,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 920,00 0,00 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.500,00 0,00 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   375,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 375,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 375,00 0,00 

    Active fixe 71.01 375,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 163,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 212,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   1.910,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.910,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 1.910,00 0,00 

    Active fixe 71.01 1.910,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 1.500,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 300,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 10,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 100,00 0,00 

IV. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.10 1.142,00 0,00 

Total titluri   1.142,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.142,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 1.142,00 0,00 

    Active fixe 71.01 1.142,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 447,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 80,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 17,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 598,00 0,00 

Servicii culturale 67.10.03 1.142,00 0,00 

Total titluri   1.142,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.142,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 1.142,00 0,00 

    Active fixe 71.01 1.142,00 0,00 
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           Constructii 71.01.01 447,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 80,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 17,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 598,00 0,00 

   Muzee 67.10.03.03 1.019,00 0,00 

     Muzeul de Arta Vizuala   4,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 4,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 4,00 0,00 

    Active fixe 71.01 4,00 0,00 

           Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01.30 4,00 0,00 

      Muzeul de Istorie   784,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 784,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 784,00 0,00 

    Active fixe 71.01 784,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 424,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 360,00 0,00 

      Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   231,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 231,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 231,00 0,00 

    Active fixe 71.01 231,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 23,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 17,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 191,00 0,00 

Alte servicii culturale 67.10.03.30 123,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 123,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 123,00 0,00 

    Active fixe 71.01 123,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 80,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 43,00 0,00 

V.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.10 220,00 0,00 

Unitati de asistenta medico-sociale 68.10.12 220,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 220,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 220,00 0,00 

    Active fixe 71.01 220,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 70,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 150,00 0,00 

VI.AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI 

VANATOARE 
83.10 90,00 0,00 

Agricultura 83.10.03 90,00 0,00 

    Camere agricole 83.10.03.07 90,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 90,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 90,00 0,00 

    Active fixe 71.01 90,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 83,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 7,00 0,00 

DEFICIT   -20,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi 
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ANEXA NR. 2 
 

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE PENTRU ANUL 2016  

ŞI ESTIMĂRILE PENTRU ANII 2017 – 2019 

 

 

      

    

mii  lei  - 

CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI 

BUGET 

2016 

 ESTIMĂRI 

2017 

 ESTIMĂRI 

2018 

ESTIMĂRI 

2019 

Estimări 

anii 

ulteriori 

GRUPA/     EFECTUATE 

SURSA     până la 

      31/12/2015  
0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8 

TOTAL SURSE DE FINANŢARE 
I 147.558 14.133 59.901 23.910 23.990 25.624 0 

II 147.558 14.133 59.901 23.910 23.990 25.624 0 

 02 Buget local I 108.959 11.291 42.871 17.857 17.744 19.196 0 

     din care: II 108.959 11.291 42.871 17.857 17.744 19.196 0 

51.02 Transferuri de capital I 26.697 0 9.791 5.527 5.637 5.742 0 

  II 26.697 0 9.791 5.527 5.637 5.742 0 

55 Transferuri interne I 7.587 0 1.587 1.800 2.000 2.200 0 

  II 7.587 0 1.587 1.800 2.000 2.200 0 

71 Active nefinanciare I 74.675 11.291 31.493 10.530 10.107 11.254 0 

  II 74.675 11.291 31.493 10.530 10.107 11.254 0 

 10 Venituri proprii I 38.599 2.842 17.030 6.053 6.246 6.428 0 

     din care: II 38.599 2.842 17.030 6.053 6.246 6.428 0 

71 Active nefinanciare I 38.599 2.842 17.030 6.053 6.246 6.428 0 

  II 38.599 2.842 17.030 6.053 6.246 6.428 0 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

 02 Buget local I 29.691 11.291 5.000 3.800 4.300 5.300 0 

     din care: II 29.691 11.291 5.000 3.800 4.300 5.300 0 

71 Active nefinanciare I 29.691 11.291 5.000 3.800 4.300 5.300 0 

  II 29.691 11.291 5.000 3.800 4.300 5.300 0 

 10 Venituri proprii I 9.465 2.842 3.523 1.150 1.035 915 0 

     din care: II 9.465 2.842 3.523 1.150 1.035 915 0 

71 Active nefinanciare I 9.465 2.842 3.523 1.150 1.035 915 0 
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  II 9.465 2.842 3.523 1.150 1.035 915 0 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

 02 Buget local I 21.239 0 14.681 1.921 2.346 2.291 0 

     din care: II 21.239 0 14.681 1.921 2.346 2.291 0 

71 Active nefinanciare I 21.239 0 14.681 1.921 2.346 2.291 0 

  II 21.239 0 14.681 1.921 2.346 2.291 0 

 10 Venituri proprii I 4.418 0 968 1.150 1.150 1.150 0 

     din care: II 4.418 0 968 1.150 1.150 1.150 0 

71 Active nefinanciare I 4.418 0 968 1.150 1.150 1.150 0 

  II 4.418 0 968 1.150 1.150 1.150 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

 02 Buget local I 23.745 0 11.812 4.809 3.461 3.663 0 

     din care: II 23.745 0 11.812 4.809 3.461 3.663 0 

71 Active nefinanciare I 23.745 0 11.812 4.809 3.461 3.663 0 

  II 23.745 0 11.812 4.809 3.461 3.663 0 

 10 Venituri proprii I 24.716 0 12.539 3.753 4.061 4.363 0 

     din care: II 24.716 0 12.539 3.753 4.061 4.363 0 

71 Active nefinanciare I 24.716 0 12.539 3.753 4.061 4.363 0 

  II 24.716 0 12.539 3.753 4.061 4.363 0 

b. dotari independente                 

 02 Buget local I 1.842 0 897 315 315 315 0 

     din care: II 1.842 0 897 315 315 315 0 

71 Active nefinanciare I 1.842 0 897 315 315 315 0 

  II 1.842 0 897 315 315 315 0 

 10 Venituri proprii I 16.610 0 9.002 2.314 2.567 2.727 0 

     din care: II 16.610 0 9.002 2.314 2.567 2.727 0 

71 Active nefinanciare I 16.610 0 9.002 2.314 2.567 2.727 0 

  II 16.610 0 9.002 2.314 2.567 2.727 0 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

 02 Buget local I 11.423 0 8.143 1.410 910 960 0 

     din care: II 11.423 0 8.143 1.410 910 960 0 

71 Active nefinanciare I 11.423 0 8.143 1.410 910 960 0 

  II 11.423 0 8.143 1.410 910 960 0 

 10 Venituri proprii I 1.316 0 654 220 220 222 0 
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     din care: II 1.316 0 654 220 220 222 0 

71 Active nefinanciare I 1.316 0 654 220 220 222 0 

  II 1.316 0 654 220 220 222 0 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

 02 Buget local I 10.900 0 2.892 3.184 2.336 2.488 0 

     din care: II 10.900 0 2.892 3.184 2.336 2.488 0 

71 Active nefinanciare I 10.900 0 2.892 3.184 2.336 2.488 0 

  II 10.900 0 2.892 3.184 2.336 2.488 0 

 10 Venituri proprii I 6.790 0 2.883 1.219 1.274 1.414 0 

     din care: II 6.790 0 2.883 1.219 1.274 1.414 0 

71 Active nefinanciare I 6.790 0 2.883 1.219 1.274 1.414 0 

  II 6.790 0 2.883 1.219 1.274 1.414 0 

 02 BUGET LOCAL I 108.959 11.291 42.871 17.857 17.744 19.196 0 

     din care: II 108.959 11.291 42.871 17.857 17.744 19.196 0 

CAPITOL 51.02 I 15.474 0 9.174 2.100 2.100 2.100 0 

  II 15.474 0 9.174 2.100 2.100 2.100 0 

71 Active nefinanciare I 15.474 0 9.174 2.100 2.100 2.100 0 

  II 15.474 0 9.174 2.100 2.100 2.100 0 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 6.007 0 3.007 1.000 1.000 1.000 0 

  II 6.007 0 3.007 1.000 1.000 1.000 0 

1. Hangar elicopter şi staţie carburanţi I 2.507   2.507 0 0 0 0 

  II 2.507   2.507 0 0 0 0 

2. Parcare supraetajată - Spiatlul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol  I 3.500   500 1.000 1.000 1.000 0 

Andrei II 3.500   500 1.000 1.000 1.000 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 9.467 0 6.167 1.100 1.100 1.100 0 

  II 9.467 0 6.167 1.100 1.100 1.100 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 739   439 100 100 100 0 

  II 739   439 100 100 100 0 

Duster - 5 buc   390   390         

Calculatoare - 3 buc.    9   9         

Laptop + imprimantă multifuncţională - 1 buc.    6   6         
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Calculator + imprimantă multifuncţională - 1 buc.   6   6         

Imprimantă multifuncţională - 1 buc.   8   8         

Scanner A3 - 1 buc.   20   20         

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 7.333   4.633 900 900 900 0 

  II 7.333   4.633 900 900 900 0 

Planul de menţinere a calităţii aerului   372   372         

Proiectare + verif. sistem de manag. al deşeurilor în jud. Galaţi   710   710         

Proiectare consolidare Muzeul de Istorie - Casa Cuza Vodă   68   68         

Proiectare Restaurare Casa Colecţiilor   188   188         

Cărţi tehnice pentru clădirile CJ Galaţi   30   30         

Rapoarte audit energetic pentru clădirile CJ Galaţi   30   30         

Proiectare parcare autoturisme la Spitalul Clinic Judeţean   130   130         

Taxă de scoatere din fondul forestier a terenului necesar construirii Staţiei de 

tratare mecano – biologică din cadrul proiectului “Sistem de management integrat 

al deşeurilor în judeţul Galaţi”   260   260         

Revizuire strategia judeţului    125   125         

Plan de amenajare a teritoriului zonal frontalier - Valea Prutului inferior   450   450         

Plan de amenajare a teritoriului zonal inter - comunal - Valea Siretului inferior 
  450   450         

Plan de amenajare a teritoriului zonal, Zona periurbană Galaţi   700   700         

Elaborare hărţi risc la alunecări de teren   400   400         

Revizuire PATJ - Introducere date hărţi de risc la inundaţii   150   150         

Revizuire Plan de management al Pădurii Gârboavele   100   100         

Proiectare şi execuţie Centrală termică strada Eroilor nr. 13A   70   70         

Reparaţie capitală subsol imobil strada Eroilor nr.16   400   400         

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 1.395   1.095 100 100 100 0 

  II 1.395   1.095 100 100 100 0 

Licenţe GIS   30   30         

Licenţe antivirus - calculatoare şi servere    15   15         

Licenţe Oracle   1.050   1.050         

CAPITOL 54.02 
I 2.488 0 922 522 522 522 0 

II 2.488 0 922 522 522 522 0 
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51.02 Transferuri de capital I 2.488   922 522 522 522 0 

  II 2.488   922 522 522 522 0 

CAPITOL 61.02 I 855 0 255 200 200 200 0 

  II 855 0 255 200 200 200 0 

71 Active nefinanciare I 855 0 255 200 200 200 0 

  II 855 0 255 200 200 200 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 855 0 255 200 200 200 0 

  II 855 0 255 200 200 200 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 520   220 100 100 100 0 

  II 520   220 100 100 100 0 

Vehicul cu şenile/roţi tip UTV    170   170         

Platformă de transport cu 1 axă, 2 roţi    50   50         

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 335   35 100 100 100 0 

 

II 335   35 100 100 100 0 

Sirenă pt. alarmarea publică   35   35         

CAPITOL 65.02 I 1.043 0 488 185 185 185 0 

  II 1.043 0 488 185 185 185 0 

71 Active nefinanciare I 1.043 0 488 185 185 185 0 

  II 1.043 0 488 185 185 185 0 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 543 0 243 100 100 100 0 

  II 543 0 243 100 100 100 0 

1. Şcoala Gimnazială Specială Constantin Pufan - Centrală termică pentru I 543   243 100 100 100 0 

 şcoală şi cantină II 543   243 100 100 100 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 500 0 245 85 85 85 0 

  II 500 0 245 85 85 85 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 163   118 15 15 15 0 

  II 163   118 15 15 15 0 

Centrală termică    83   83         
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Centrală termică 80 KW    20   20         

Malaxor   5   5         

Calculatoare pt. cabinete şcolare (implementate cu programe/teste psihologice, 

psihoaptitudinale etc.)   10   10         

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 337   127 70 70 70 0 

  II 337   127 70 70 70 0 

Licenţe Win 10 Retail x 590    51   51         

Licenţe Office 2016 SNGL Acdmc x 400   36   36         

Licenţe Windows - 5 buc.   5   5         

Softuri educaţionale (programe pt. cab. de TTL şi psihodiagnoză)    30   30         

Program de contabilitate    5   5         

CAPITOL 66.02 I 18.332 0 7.507 3.600 3.610 3.615 0 

  II 18.332 0 7.507 3.600 3.610 3.615 0 

51.02 Transferuri de capital I 18.332   7.507 3.600 3.610 3.615   

  II 18.332   7.507 3.600 3.610 3.615 0 

CAPITOL 67.02 I 4.277 0 1.262 1.005 1.005 1.005 0 

  II 4.277 0 1.262 1.005 1.005 1.005 0 

51.02 Transferuri de capital I 3.857   1.142 905 905 905 0 

  II 3.857   1.142 905 905 905 0 

71 Active nefinanciare I 420 0 120 100 100 100 0 

  II 420 0 120 100 100 100 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 420 0 120 100 100 100 0 

  II 420 0 120 100 100 100 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 420   120 100 100 100 0 

  II 420   120 100 100 100 0 

Scaner de carte color planetar, scanare face - up    95   95         

Calculatoare    25   25         

CAPITOL 68.02 I 3.613 3 775 845 945 1.045 0 

  II 3.613 3 775 845 945 1.045 0 

51.02 Transferuri de capital I 2.020   220 500 600 700 0 

  II 2.020   220 500 600 700 0 
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71 Active nefinanciare I 1.593 3 555 345 345 345 0 

  II 1.593 3 555 345 345 345 0 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 1.403 3 500 300 300 300 0 

  II 1.403 3 500 300 300 300 0 

1. Modernizare Centrul de Plasament nr. 2 I 1.403 3 500 300 300 300 0 

  II 1.403 3 500 300 300 300 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 190 0 55 45 45 45 0 

  II 190 0 55 45 45 45 0 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 40 0 10 10 10 10 0 

  II 40 0 10 10 10 10 0 

Studiu de fezabilitate scară exterioară Iovan Iorgovan CACESS    6   6         

Studiu de fezabilitate platformă Tg. Bujor    4   4         

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 150   45 35 35 35 0 

  II 150   45 35 35 35 0 

Licenţe sist. de operare    16   16         

Surse interuptibile server    6   6         

Licenţe Microsoft Office    3   3         

Documentaţii cadastrale + taxe cadastrale   20   20         

CAPITOL 74.02 I 6.970 0 1.270 1.800 1.900 2.000 0 

  II 6.970 0 1.270 1.800 1.900 2.000 0 

71 Active nefinanciare I 6.970 0 1.270 1.800 1.900 2.000 0 

  II 6.970 0 1.270 1.800 1.900 2.000 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 6.970 0 1.270 1.800 1.900 2.000 0 

  II 6.970 0 1.270 1.800 1.900 2.000 0 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 6.970   1.270 1.800 1.900 2.000 0 

  II 6.970   1.270 1.800 1.900 2.000 0 

Împădurire teren comuna Valea Mărului (în cadrul proiectului SMID)   770   770         
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Reconstrucţie ecologică forestieră prin împădurire a terenurilor degradate 

aparţinând comunei Schela   500   500         

CAPITOL 80.02 I 7.587 0 1.587 1.800 2.000 2.200 0 

  II 7.587 0 1.587 1.800 2.000 2.200 0 

55 Transferuri interne I 7.587   1.587 1.800 2.000 2.200 0 

  II 7.587   1.587 1.800 2.000 2.200 0 

CAPITOL 84.02 I 48.320 11.288 19.631 5.800 5.277 6.324 0 

  II 48.320 11.288 19.631 5.800 5.277 6.324 0 

55 Transferuri interne I 0             

  II 0             

71 Active nefinanciare I 48.320 11.288 19.631 5.800 5.277 6.324 0 

  II 48.320 11.288 19.631 5.800 5.277 6.324 0 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 28.288 11.288 4.500 3.500 4.000 5.000 0 

  II 28.288 11.288 4.500 3.500 4.000 5.000 0 

1. Reabilitare drumuri I 26.788 11.288 3.000 3.500 4.000 5.000 0 

  II 26.788 11.288 3.000 3.500 4.000 5.000 0 

2. Realizare sistem de supraveghere video a traficului rutier de pe drumurile I 1.500   1.500 0 0 0 0 

judeţene aparţinând judeţului Galaţi II 1.500   1.500 0 0 0 0 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 14.689 0 11.431 821 1.246 1.191 0 

  II 14.689 0 11.431 821 1.246 1.191 0 

1. Pod PE din beton armat L=6,00 m pe DJ 240A, în localitatea Cerţeşti I 3.708   450 821 1.246 1.191 0 

  II 3.708   450 821 1.246 1.191 0 

2. Reabilitare DJ 251 G, km 6+700 - 8+200 - 11+800, Valea Mărului - Vârlezi,  I 10.981   10.981         

jud. Galaţi II 10.981   10.981         

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 5.343 0 3.700 1.479 31 133 0 

  II 5.343 0 3.700 1.479 31 133 0 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 4.050   3.500 500 0 50 0 

  II 4.050   3.500 500 0 50 0 
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Documentaţii tehnice pt. reparaţii capitale, drumuri, poduri, pasaje, tuneluri şi 

clădiri aferente drumurilor publice (inclusiv ridicări topo) şi întocmirea 

documentaţiei de proiectare pe următoarele drumuri judeţene, din care:   3.500   3.500         

   - proiectare, reabilitare DJ 241 sectoare (Km 1 + 000 - 10 + 000)                 

   - proiectare, reabilitare DJ 241A sectoare                  

   - proiectare, reabilitare DJ 242D Suceveni - Băneasa                  

   - proiectare, reabilitare DJ 255C sectoare (Km 0 + 000 - 3 + 000)                 

   - proiectare, consolidare DJ 254C Adam                 

   - proiectare, asfaltare DJ 251C, Km 19 + 800 - 20 + 800, Crăieşti                 

   - documentaţii cadastrale drumuri judeţene                 

   - audit de siguranţă rutieră a unor sectoare din drumurile judeţene DJ 251A, DJ 

242, DJ 252, DJ 255                 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 1.293   200 979 31 83 0 

  II 1.293   200 979 31 83 0 

Parazăpezi - 3 km   200   200         

 10 VENITURI PROPRII I 38.599 2.842 17.030 6.053 6.246 6.428 0 

     din care: II 38.599 2.842 17.030 6.053 6.246 6.428 0 

CAPITOL 54.10 I 2.488 0 922 522 522 522 0 

  II 2.488 0 922 522 522 522 0 

71 Active nefinanciare I 2.488 0 922 522 522 522 0 

  II 2.488 0 922 522 522 522 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 2.488 0 922 522 522 522 0 

  II 2.488 0 922 522 522 522 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 2.258   865 465 465 463 0 

  II 2.258   865 465 465 463 0 

Maşină de marcaje rutiere   370   370         

Buldoexcavator   400   400         

Apometru de mare capacitate   15   15         

Autoutilitară   80   80         

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 122   30 30 30 32 0 
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  II 122   30 30 30 32 0 

Proiectare "Reţea canalizare sediu administrativ"   8   8         

Proiectare "Amenajare împrejmuire lac Zătun"   10   10         

Proiectare "Reabilitare canton silvic Pădurea Gârboavele"   9   9         

Proiectare "Sistem de semnalizare la incendiu la baza de agrement cu specific 

pescăresc la balta Zătun"   3   3         

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 108   27 27 27 27 0 

  II 108   27 27 27 27 0 

Licenţe Windows - 20 buc.   22   22         

Licenţe calculatoare - 10 buc.   5   5         

CAPITOL 66.10 I 29.549 2.842 14.656 3.932 4.022 4.097 0 

  II 29.549 2.842 14.656 3.932 4.022 4.097 0 

71 Active nefinanciare I 29.549 2.842 14.656 3.932 4.022 4.097 0 

  II 29.549 2.842 14.656 3.932 4.022 4.097 0 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 9.442 2.842 3.500 1.150 1.035 915 0 

  II 9.442 2.842 3.500 1.150 1.035 915 0 

1. Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Apostol Andrei - Reabilitare instalaţie I 5.417 1.842 2.000 650 525 400 0 

electrică din spital - Distributie si alimentare cu energie electrica II 5.417 1.842 2.000 650 525 400 0 

2. Spitalul de Pneumoftiziologie -Consolidare şi modernizare, extindere prin I 4.025 1.000 1.500 500 510 515   

 mansardare Corp G II 4.025 1.000 1.500 500 510 515   

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 2.944 0 544 800 800 800 0 

  II 2.944 0 544 800 800 800 0 

1. Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Apostol Andrei - Extindere, amenajare,  I 2.900   500 800 800 800 0 

modernizare, dotare spaţii arhivă II 2.900   500 800 800 800 0 

2. Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Apostol Andrei - Extindere instalaţie de gaze 

naturale cu dotare centrală corp administrativ - Secţia ext. boli cronice Iveşti I 44   44 0 0 0 0 

 

II 44   44 0 0 0 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 17.163 0 10.612 1.982 2.187 2.382 0 

  II 17.163 0 10.612 1.982 2.187 2.382 0 

b. dotari independente                 
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71 Active nefinanciare I 12.530   7.880 1.400 1.550 1.700 0 

  II 12.530   7.880 1.400 1.550 1.700   

Aparat de radiologie cu braţ mobil   285   285         

Aparat de respiraţie artificială   715   715         

Distilator apă   15   15         

Nişă chimică cu exhaustare în exterior   65   65         

Staţie includere în parafină   110   110         

Procesator de ţesuturi   85   85         

Baie de apă   9   9         

Microtom manual   120   120         

Brancard mobil radiotransparent   100   100         

Cărucior urgenţe   25   25         

Hotă de perete   11   11         

Termostate   25   25         

Electrocauter   84   84         

Lampă scialitică cu 2 braţe   240   240         

Lampă scialitică cu picior   120   120         

Masă operaţie   1.693   1.693         

Spirometru   20   20         

Tonometru   30   30         

Microscop operator otologie   150   150         

Freză de os   5   5         

Analizor pentru determinare INR   200   200         

Aparat de anestezie   300   300         

Bronhoscop mobil   50   50         

Motor suspendat   10   10         

Monitor funcţii vitale   50   50         

Aspirator chirurgical   140   140         

Lampă scialitică   100   100         

Electrocardiograf portabil   30   30         

Pulsoximetru   25   25         

Craniotom complet   100   100         

Aspirator ultrasonic tip cusa   50   50         

Unitate sigilare vasculară   47   47         
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Etuvă   195   195         

Monitor supraveghere funcţii vitale   105   105         

Cardiotocograf   92   92         

Lampă de operaţie portabilă   60   60         

Microscop optic   20   20         

Microscop optic cu cameră video digitală   70   70         

Sistem de distribuţie gaze medicale   70   70         

Pulsoximetru electric cu afişaj electronic   14   14         

Agitator pentru trombocite   40   40         

Congelator vertical pentru seroteca   18   18         

Histotecă pentru lame   4   4         

Analizor automat de urini   50   50         

Developeză   30   30         

Defibrilator   100   100         

Capnograf portabil   84   84         

Injectomat   60   60         

Holter   60   60         

Cistoscop   56   56         

Rezectoscop   50   50         

Ureteroscop semirigid complet   60   60         

Aparat sigilat pungi   25   25         

Ecograf operator   160   160         

UPS Dubla Conversie   27   27         

Imprimantă (faţă - verso)   5   5         

Developeză automată   50   50         

Aparat ventilaţie asistată   450   450         

Trusă de laringoscopie suspendată   200   200         

Suport placă de bază pentru masa de tratament   17   17         

Trusă suporţi cap pentru masa de tratament   5   5         

Sistem de fixare suport placă de bază pentru masa de tratament   10   10         

Suport san pentru imobilizare   40   40         

Suport braţ pentru imobilizare   7   7         

Baie de apă extra-large   9   9         

Frigider mortuar   85   85         
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Troliu hidraulic pentru cadavre   30   30         

Scanner    10   10         

Uretero-renoscop   30   30         

Sistem PCR   50   50         

Analizor automat biochimie   23   22,50         

Sistem automat de identificare microbiană   17   17         

Analizor automat hematologie   17   17         

Analizor automat de coagulare   11,10   11,10         

Analizor automat imunologie (6 compartimente)   11,20   11,20         

Aparat turnat medii   11,20   11,20         

Microscop hematologie (cu monitor şi aparat foto)   4,00   4         

Autoclav pentru turnat medii   2,80   2,80         

Nişă de protecţie microbiologică   2,20   2,20         

Nişă de protecţie chimică   1,70   1,70         

Microscop hematologie    0,90   0,90         

Analizor automat portabil pentru Ph. Gase şi electroliţi   0,50   0,50         

Echipament redundanţă şi back-up   4,40   4,40         

Echipament de stocare date pentru backup-uri cu o capacitate de min. 6 TB   1,50   1,50         

Freză de zăpadă   1   1         

Maşină de spălat vase   4   4         

Generator de abur    160   160         

Maşină profesională de spălat rufe    90   90         

Sistem centrală cu sesizoare de fum    10   10         

Aparat developat filme   50   50         

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 840   540 100 100 100 0 

  II 840   540 100 100 100   

Actualizare proiect - Reparaţii capitale "Conducte purtătoare de fluide"   50   50         

Actualizare proiect - "Consolidare clădire centrală termică"   50   50         

Actualizare financiară proiect - Reparaţii capitale penru reabilitare etaj 1,  

tronson CDE"   10   10         

Actualizare financiară proiect - "Reparaţii capitale bloc naşteri şi internări"   10   10         

Servicii de evaluare rest de executat pentru lucrarea "R.K. Reabilitare laborator 

clinic"   100   100         
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Actualizare proiect - "R.K. Reabilitare laborator clinic"   50   50         

 Servicii de evaluare rest de executat pentru lucrarea - "R.K. Etaj 7, tronson ABC"   100   100         

Actualizare proiect - "R.K. Etaj 7, tronson ABC"   50   50         

Proiectare "Consolidare, reabilitare şi modernizare Centrală termică"   80   80         

Reevaluare proiect - "RK cazan apă nr. 3 şi instalaţii de automatizare la 

 centrala termică"   40   40         

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 3.793   2.192 482 537 582 0 

  II 3.793   2.192 482 537 582 0 

RK - Reabilitare Laborator clinic   650   650         

RK - Etaj 7, tronson ABC     850   850         

Licenţe   500   500         

Licenţe semnătură electronică, licenţe semnătură electronică renewed, 

 licenţe antivirus, licenţe antivirus renewed, licenţe (90 buc.)   132   132         

Licenţe antivirus   60   60         

CAPITOL 67.10 I 3.857 0 1.142 905 905 905 0 

  II 3.857 0 1.142 905 905 905 0 

71 Active nefinanciare I 3.857 0 1.142 905 905 905 0 

  II 3.857 0 1.142 905 905 905 0 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 23   23 0 0 0 0 

  II 23   23 0 0 0 0 

1. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii I 23   23 0 0 0 0 

  II 23   23 0 0 0 0 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 1.474 0 424 350 350 350 0 

  II 1.474 0 424 350 350 350 0 

1. Muzeul de Istorie - Monumentul Apărătorii oraşului Galaţi, I 1.474   424 350 350 350 0 

 7 - 9 ianuarie 1918 II 1.474   424 350 350 350 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 2.360 0 695 555 555 555 0 

  II 2.360 0 695 555 555 555 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 267   97 55 55 60 0 
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  II 267   97 55 55 60 0 

Lămpi proiectoare BARCO SIM 5H   17   17         

Autoutilitară    80   80         

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 269   74 65 65 65 0 

  II 269   74 65 65 65 0 

Proiectare extindere amplasament urşi bruni - Grădina Zoologică    30   30         

Proiect loc de joacă pt. copii - Grădina Zoologică   25   25         

Proiect grajd cabaline - Grădina Zoologică    12   12         

Proiectare şi avizare "Racordare la reţeaua electrică a imobilelor din cadrul 

"Muzeului Zonei Pescăreşti din jud. Gl""   7   7         

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 1.824   524 435 435 430 0 

  II 1.824   524 435 435 430 0 

Teren Valul lui Traian   360   360         

Centrală termică    4   4         

Licenţe soft Norton Security   1,50   1,50         

Licenţe soft spectacol Planetariu   22,80   22,80         

Licenţă soft Corel X7   4,40   4,40         

Licenţe soft Video Corel Studio   1,30   1,30         

Aplicaţii soft sistem interactiv orizontal   33,80   33,80         

Aplicaţii soft interactive cu picior   12,20   12,20         

Licenţă software ZIMS   6,00   6,00         

Generator ozon acvarii   10,00   10,00         

Ozonizator Sander acvarii   7,00   7,00         

Pompă recirculare sistem dulcicoli   5,00   5,00         

Pompă centrifugală autoamorsantă   20,00   20,00         

Corn F/B    15   15         

Microfon    6   6         

Softuri    15   15         

CAPITOL 68.10 I 2.320 0 220 600 700 800 0 

  II 2.320 0 220 600 700 800 0 

71 Active nefinanciare I 2.320 0 220 600 700 800 0 

  II 2.320 0 220 600 700 800 0 
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C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 2.320 0 220 600 700 800 0 

  II 2.320 0 220 600 700 800 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 1.170   70 300 400 400 0 

  II 1.170   70 300 400 400 0 

Centrală telefonică   20   20         

Mobilier   50   50         

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 85   10 25 25 25 0 

  II 85   10 25 25 25 0 

Proiectare amenajare alei UMS Găneşti   10   10         

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 1.065   140 275 275 375   

  II 1.065   140 275 275 375   

Bazin de depozitat combustibil cu contorizare 9000 l - 10 buc.   140   140         

CAPITOL 83.10 I 385 0 90 94 97 104 0 

  II 385 0 90 94 97 104 0 

71 Active nefinanciare I 385 0 90 94 97 104 0 

  II 385 0 90 94 97 104 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 385 0 90 94 97 104 0 

  II 385 0 90 94 97 104 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 385   90 94 97 104 0 

  II 385   90 94 97 104 0 

Autoturism   83   83         

Calculator + imprimantă   7   7         
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HOTĂRÂREA NR. 163      

 din 21 octombrie 2016 

privind: alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean 
Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare autorităţilor locale din localităţile afectate de calamităţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.208/20.10.2016 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 – 6 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului judeţul Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean 
Galaţi sub nr. 8.185/20.10.2016 prin care se solicită sprijin pentru stabilirea stării de normalitate în 
localităţile afectate de inundaţiile din perioada 11 – 13.10.2016; 
          Având în vedere Hotărârea nr. 12 din data de 19.10.2016 şi Hotărârea nr. 13 din data de 
21.10.2016 ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi privind măsurile adoptate în 
cadrul şedinţei extraordinare de lucru a comitetului; 

Având în vedere studiul de piaţă nr. 8.201 din 20.10.2016 privind stabilirea sumelor necesare 
aplicării măsurilor stabilite în Hotărârea nr. 12 din data de 19.10.2016 şi Hotărârea nr. 13 din data de 
21.10.2016 ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi; 
 Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. a) pct. 8 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se alocă suma de 620.300 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului 
Judeţean Galaţi autorităţilor locale din localităţile afectate de calamităţi naturale, conform anexei la 
prezenta hotărâre, în vederea aducerii la îndeplinire a măsurilor adoptate prin Hotărârea nr. 12 din 
19.10.2016 şi Hotărârea nr. 13 din 21.10.2016 ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Galaţi. 

 

Art.2. Sumele rămase neutilizate se vor restitui bugetului din care au fost alocate, până la 
sfârşitul exerciţiului bugetar. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economie şi Finanţe şi Direcţiei Generale  
Regionale a Finanţelor Publice Galaţi. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

           ANEXĂ 

                                                                                                                               - lei - 
Nr. crt. Comuna Suma alocată 

1 Pechea 200.100 
2 Cuza Vodă 197.200 
3 Slobozia Conachi 184.400 
4 Costache Negri 38.600 

TOTAL 620.300 
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HOTĂRÂREA NR. 164 

din 21 octombrie 2016 

 
privind: alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean 
Galaţi, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale prin transportul şi amplasarea 
construcţiilor uşoare din elemente modulate în localităţile afectate de calamităţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.185/20.10.2016 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 – 6 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului judeţul Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean 
Galaţi sub nr. 8.185/20.10.2016 prin care se solicită sprijin pentru stabilirea stării de normalitate în 
localităţile afectate de inundaţiile din perioada 11 – 13.10.2016; 
          Având în vedere Hotărârea nr. 12 din data de 19.10.2016 a Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Galaţi privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de lucru a 
comitetului; 
 Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 9 alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. a) pct. 8 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se alocă suma de 150.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului 
Judeţean Galaţi, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale prin transportul şi amplasarea 
construcţiilor uşoare din elemente modulate în localităţile afectate de calamităţi, în vederea aducerii la 
îndeplinire a măsurilor adoptate prin Hotărârea nr. 12 din data de 19.10.2016 a Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi. 
 

  Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economie şi Finanţe şi Direcţiei Generale  
Regionale a Finanţelor Publice Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 
 

HOTĂRÂREA NR. 165 

din 21 octombrie 2016 

 
privind: solicitarea adresată Consiliului Local al Municipiului Galaţi de trecere a unei suprafeţe 
de teren din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean 
Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.153/20.10.2016 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
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 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), c) şi e) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. (1) Se aprobă solicitarea adresată Consiliului Local al Municipiului Galaţi de trecere a 
unei suprafeţe de  teren din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean 
Galaţi, în vederea construirii Staţiei de tratare mecano–biologică cu recuperare de energie. 

(2) Datele de identificare ale bunului imobil prevăzut la alin. (1) sunt Tarla 177, Parcela 1254, 
suprafaţa 95.000 mp. 

 
 Art.2. Predarea–preluarea bunului imobil (teren) se va face pe bază de proces–verbal, în 
termen de 15 zile de la data adoptării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Galaţi de aprobare a 
solicitării Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Patrimoniu, Serviciului licitaţii, 
monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică şi unitate implementare proiecte şi Direcţiei 
Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi,  precum şi 
Consiliului Local al municipiului Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 
 

HOTĂRÂREA NR. 166 

din 31 octombrie 2016 

 
privind: constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al 
doamnei BOGDAN Tania–Iuliana 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.058/23.09.2016 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere adresa Partidului Naţional Liberal nr. 2.364 din data de 12.09.2016, precum 
şi cererea doamnei BOGDAN Tania–Iuliana nr. 2.347 din data de 01.09.2016, înregistrate la 
Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 7.058 din data de 12.09.2016; 

Având în vedere referatul constatator nr. 7.058/16.09.2016; 
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. a), ale art. 9 alin. (3), ale art. 10 şi ale art. 12 

alin. (1) şi (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al 
doamnei BOGDAN Tania–Iuliana. 
 

  Art.2. Se declară vacant locul de consilier judeţean al doamnei BOGDAN Tania–Iuliana. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică doamnei BOGDAN Tania–Iuliana şi este supusă 
formalităţilor de publicitate prevăzute de lege. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 
 

HOTĂRÂREA NR. 167 

din 31 octombrie 2016 

 
privind: constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al  
domnului STAN Marius 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.075/23.09.2016 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere cererea domnului STAN Marius, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub 
nr. 7.075 din data de 13.09.2016; 

Având în vedere referatul constatator nr. 7.075/16.09.2016; 
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. a), ale art. 9 alin. (3), ale art. 10 şi ale art. 12 

alin. (1) şi (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al 
domnului STAN Marius. 
 

  Art.2. Se declară vacant locul de consilier judeţean al domnului STAN Marius. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului STAN Marius şi este supusă formalităţilor de 
publicitate prevăzute de lege. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 
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HOTĂRÂREA NR. 168 

din 31 octombrie 2016 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de asistenţă pentru 
copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.093/19.10.2016 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
nr. 40.438/13.09.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 7.093/13.09.2016; 

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 completările 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 prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia de tip rezidenţial a copilului cu dizabilităţi; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de asistenţă pentru 
copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

  Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 44/29.05.2015, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale din cadrul  Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care răspunde 
şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale 

din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
 
ART. 1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
„Centrul de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi” (denumit în continuare 
„CACCES Galaţi”), aprobat în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor 
minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind 
condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 
pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali, vizitatori. 
ART.2 Serviciul social „CACCES Galaţi”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi 
administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi acreditat 
conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000685/16.05.2014 şi are sediul în mun. Galaţi, str. 
Blaj nr.11. 
ART.3 Scopul serviciului social „CACCES Galaţi” este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea 
copilului cu dizabilităţi de natură psihică şi comportamentală, separat temporar sau definitiv de 
părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului, până la reintegrarea în 
familie, familie extinsă, plasamentul la o familie substitutivă. 
ART.4 (1) Serviciul social „CACCES Galaţi” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului 
general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 272/2004,  cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime 
obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi. 
(3) Serviciul social menţionat mai sus a fost înfiinţat prin Hotărârea nr.167 din 28 martie 2005 a 
Consiliului Judeţean Galaţi. 
ART.5 (1) Serviciul social „CACCES Galaţi” se organizează şi funcţionează cu respectarea 
principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor 
specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile 
internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este 
parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „CACCES Galaţi” sunt 
următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după 
caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 
fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 
ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 
persoanei beneficiare de a trăi independent; 
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l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului şi a familiei acestuia cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 
cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „CACCES Galaţi” sunt copii/tineri cu vârste 
cuprinse între 3 – 18/ 26 ani, cu dizabilităţi, aflaţi în dificultate, care se încadrează într-una din 
următoarele categorii: 
- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru 
care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 
- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi care 
îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi. 
(2) Admiterea beneficiarilor se face în baza instituirii măsurii de protecţie specială -  plasament sau 
plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia Copilului,  
Instanţa Judecătorească sau Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor - la încetarea măsurii de protecţie specială prin:  
- reintegrare familială; 
- plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist;  
- dobândirea capacităţii depline de exerciţiu. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „CACCES Galaţi” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi: 
 copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, 
spirituală, morală şi socială; 
 copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de resursele 
şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
 copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
 copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de 
lege, fără nici o ingerinţă; 
 copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi 
cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu 
contravine interesului său superior; 
 copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
 copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
 copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a 
beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a 
acestui drept; 
 copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
 copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
 copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de 
întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
 copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă 
culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, 
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precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 
 copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus 
pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 
 copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
 copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
 copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber 
la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale 
comunităţii; 
 copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 
fundamentale; 
 copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a 
acestora. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „CACCES Galaţi” au următoarele obligaţii: 
 să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului 
individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/Planului de Recuperare/Servicii şi a 
planului personalizat de intervenţie, după caz; 
 să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ 
programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de 
intervenţie; 
 să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 
 să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 
 să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 
 să participe la activităţile organizate în centru;  
 să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
 să respecte intimitatea celorlalţi; 
 să participe la activităţi de consiliere în grup; 
 să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
 să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ 
adulţi; 
 să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
 să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
 să respecte proprietatea celorlalţi. 
ART.7 Principalele funcţiile ale serviciului social „CACCES Galaţi” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 
activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecţie specială; 
3. îngrijire personală; 
4. educare; 
5. dezvoltare abilităţi de viaţă independentă; 
6. consiliere psihosocială şi suport emoţional; 
7. supraveghere; 
8.reintegrare familială şi comunitară; 
9. socializare şi activităţi culturale; 
10. îngrijire medicală curentă; 
11. preparare hrană caldă 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea de materiale de prezentare: pliante, ghiduri etc.; 
2. promovarea imaginii centrului în comunitate; 
3. elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de  promovare a 
drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate  în care pot intra 
categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, 
prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 
2. activităţi de tipul „Ziua porţilor deschise”; 
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d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
3. atragerea de parteneri pentru susţinerea şi/sau diversificarea serviciilor  centrului; 
 e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului ; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului; 
3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
4. întocmirea fişelor de post ; 
5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
7.  organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 
8. organizarea şedinţelor administrative; 
ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi are obligaţia  să 
asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de 
beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi 
şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de 
Consiliul Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de 
funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de 
către un şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.  
(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile 
legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a şefului de centru se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate  din CACCES Galaţi este reprezentat de următoarele categorii: 
a) asistent medical generalist (325901),  
b) asistent social (263501); 
c) instructor–educator pentru activităţi de resocializare (263508); 
d) medic stomatolog 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 
legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse 
etc.; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 
nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 
legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Atribuţiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.  
ART.11  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire este format din: 
a) Administrator; 
b) Inspector de specialitate cu studii economice; 
c) Magaziner; 
d) Muncitor calificat croitorie-spălătorie; 
e) Referent; 
f) Muncitor calificat bucătărie; 
g) Muncitor necalificat bucătărie;  
h) Muncitor necalificat - supraveghetor de noapte; 
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i) Muncitor necalificat - curăţenie, spălătorie  
ART.12 Atribuţiile acestor categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de 
conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.  
ART.13 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul de stat; 
b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
c) donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 
d) fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
e) din alte venituri, în condiţiile legii. 
 

HOTĂRÂREA NR. 169 

din 31 octombrie 2016 

 
privind: aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Speranţa” din cadrul 
Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.094/19.10.2016 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
nr. 40.437/13.09.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 7.094/13.09.2016; 

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 completările 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 prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia de tip rezidenţial a copilului cu dizabilităţi; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Speranţa” Tecuci din 
cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea anexa 2 din 
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 130/29.10.2015, privind aprobarea Regulamentelor de 
organizare şi funcţionare ale structurilor component ale Complexului de servicii Tecuci: Centrul de 
asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Tecuci, Casa de tip familial (apartament) 
„Speranţa” Tecuci, Centrul de asistenţă pentru copilul cu deficienţe neuromotorii Tecuci, Centrul de 
zi Tecuci din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
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Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care răspunde 
şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

 
ANEXĂ 

 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

 Casei „Speranţa” Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al   
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
Casa „Speranţa" Tecuci, aprobat în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea 
standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la 
informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 
pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali, vizitatori. 
ART.2 Serviciul social Casa „Speranţa” Tecuci, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi 
administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 
acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000685/16.05.2014, şi are sediul în mun. Tecuci, str. 
1 Decembrie 1918, nr. 119, bl. A2, sc. 3, ap. 41. 
ART.3 Scopul serviciului social Casa „Speranţa” Tecuci este de a asigura protecţia, creşterea şi 
îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile 
legii a măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie 
substitutivă . 
ART.4 (1) Serviciul social Casa „Speranţa” Tecuci funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului 
general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de: 
- Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 272/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
- alte acte normative secundare aplicabile domeniului. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime 
obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial . 
(3) Serviciul social menţionat mai sus,  face parte din Complexul de servicii Tecuci din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi,ce a fost înfiinţat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 240/28.02.2003 şi care a fost supus mai multor reorganizări. 
(4) Serviciul social Casa „Speranţa” Tecuci este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 
nr. 324/29.09.2003. 
ART.5 (1) Serviciul social Casa „Speranţa” Tecuci se organizează şi funcţionează cu respectarea 
principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor 
specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile 
internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este 
parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Casei „Speranţa”  
Tecuci sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
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c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după 
caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 
fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 
ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza      potenţialului şi abilităţilor 
persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului şi a familiei acestuia cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 
cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea casei cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa „Speranţa” Tecuci sunt copii/tineri cu 
vârste cuprinse între 3 - 18/ 26 ani, fără dizabilităţi, care se încadrează într-una din următoarele 
categorii: 
- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru 
care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 
- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi care îşi 
continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi 
(2) Admiterea beneficiarilor se face în baza instituirii măsurii de protecţie specială -  plasament sau 
plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia Copilului,  
Instanţa Judecătorească sau Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor - la încetarea măsurii de protecţie specială prin: reintegrare 
familială, plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist,  dobândirea capacităţii 
depline de exerciţiu. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Speranţa” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi: 
- copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, 
spirituală, morală şi socială; 
- copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de resursele şi 
de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
- copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
- copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de 
lege, fără nici o ingerinţă; 
- copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi cu 
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alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu 
contravine interesului său superior; 
- copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
- copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, 
a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
- copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a 
beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a 
acestui drept; 
- copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
- copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
- copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de 
întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
- copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă 
culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, 
precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 
- copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor 
fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 
- copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
- copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
- copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber la 
activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale comunităţii; 
- copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale; 
- copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a acestora. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Speranţa” Tecuci au următoarele 
obligaţii: 
- să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului 
individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/ Planului de Recuperare/ Servicii şi 
a planului personalizat de intervenţie, după caz; 
- să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ programului 
de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de intervenţie; 
- să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 
- să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă; 
- să nu părăsească incinta casei fără învoire; 
- să participe la activităţile organizate în casă;  
- să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
- să respecte intimitatea celorlalţi; 
- să participe la activităţi de consiliere în grup; 
- să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
- să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ 
adulţi; 
- să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
- să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
- să respecte proprietatea celorlalţi. 
ART. 7  Principalele funcţiile ale serviciului social Casa „Speranţa” Tecuci sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 
activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecţie specială; 
3. îngrijire personală; 
4. educare; 
5. dezvoltare abilităţi de viaţă independentă; 
6. consiliere psihosocială şi suport emoţional 
7. supraveghere 
8. reintegrare familială şi comunitară 
9. socializare şi activităţi culturale 
10.  îngrijire medicală curentă 
11.  preparare hrană caldă 
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b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea de materiale de prezentare: pliante, ghiduri etc.; 
2. promovarea imaginii centrului în comunitate; 
3. elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 
drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 
categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, 
prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 
2. activităţi de tipul ”Ziua porţilor deschise”; 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
9. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului ; 
10. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului; 
11. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
12. întocmirea fişelor de post; 
13. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
14. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
15. organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 
16. organizarea şedinţelor administrative; 
ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi are obligaţia  să 
asigure structura de personal,  în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de 
beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi 
şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de 
Consiliul Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de 
funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale casei sunt asigurate de către un 
şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul casei şi propune 
conducerii Direcţiei sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod 
corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, 
codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Direcţiei; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare 
a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii casei în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
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l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile 
legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a şefului de centru se face în condiţiile legii. 
ART. 10 (1) Personalul de specialitate  din Casa „Speranţa” este reprezentat de: 
- instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508); 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 
legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse 
etc.; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii casei situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 
nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 
legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii ale Casei „Speranţa” Tecuci 
au şi  următoarele atribuţii specifice: 
a) Planifică şi conduce activitatea educativă din timpul liber al copiilor, desfăşurând activităţi 
atractive şi eficiente ; 
b) Trebuie să cunoască motivele instituţionalizării copiilor din grupa de copii pe care o conduce, 
influenţele sociale şi morale care s-au manifestat asupra copilului înaintea instituţionalizării; 
c) Studiază comportamentul copiilor şi ia măsuri educative pentru evitarea apariţiei unor aspecte de 
comportament deviant, acţionând pentru formarea lor în spiritul normelor morale de civilizaţie; 
d) Colaborează cu cadrele didactice, psihologul şi le comunică aspectele deosebite din 
comportamentul copiilor, în vederea corelării eforturilor educative; 
e) Dezvoltă înclinaţiile native ale copiilor, canalizându-le spre viitoarea profesie; 
f) De asemenea, organizează în centru  programe artistice în diferite ocazii; 
g) Organizează petreceri pentru sărbătorirea zilei de naştere sau onomastice a beneficiarilor 
h) Însoţeşte copiii la / de la şcoală conform orarului stabilit , răspunzând de securitatea lor. 
i) Urmăreşte, prin activităţile pe care le desfăşoară, formarea deprinderilor de viaţă independentă, în 
vederea reintegrării sociale şi familiale; 
j) Urmăreşte asigurarea ţinutei vestimentare corespunzătoare fiecărui copil, în funcţie de vârstă, 
mărime şi sezon şi ii formează pe copii în spiritul păstrării acestei ţinute curate şi îngrijite;  
k) Răspunde de viaţa şi integritatea corporală a copiilor pe perioada serviciului; 
l) Răspunde de menţinerea copiilor din grupa sa în unitate şi face demersuri pentru aducerea copiilor 
plecaţi fără voie sau care nu au revenit din vacanţă; 
m) Conştientizează copiii asupra valorilor materiale ale bunurilor personale şi colective şi-i iniţiază în 
folosirea şi păstrarea lor în condiţii optime; 
n) Desfăşoară activităţi de socializare a copiilor, îi însoţeşte pe copii în vizitele, excursiile şi taberele 
planificate , la cumpărături, la spectacole, în parc, la activităţi comune cu liceele din oraş; 
o) Asigură supravegherea copiilor pe timpul nopţii , din momentul primirii de la instructorul de zi 
până la predarea schimbului  instructorului a doua zi; 
p) Se îngrijeşte de respectarea orelor de somn a tuturor copiilor, culcându-i şi deşteptându-i conform 
programului centrului; 
q) Administrează medicamente la orele prescrise în lipsa asistentului medical; 
r) Sesizează şefului de centru orice formă de abuz, neglijare sau exploatare a copilului; 
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s) Menţine legătura cu comunitatea în scopul ajustării activităţilor şi programelor curente pentru 
integrarea/includerea socială a copiilor cu dizabilităţi; 
ş) Întocmeşte PIS-uri pentru fiecare copil, conform SMO în vigoare; 
t) Stabileşte în PIS  obiective de lucru cu copilul realiste, adaptate nivelului lui global şi utile pentru 
dezvoltarea optimă a copilului; 
ţ) Evaluează periodic obiectivele de lucru cu copilul; 
u) Instructorul informează managerul de caz, periodic, despre implementarea PIS, participă la 
întrunirea echipei pluridisciplinare din centru; 
v) Ţine evidenţa echipamentului, obiectele de igienă personală şi rechizite pentru copiii din grupă; 
x) Ajută copiii la pregătirea temelor şcolare; 
z) Ţine legătura cu cadrele didactice din şcoala unde învaţă copiii şi participă la şedinţele cu părinţii. 
ART.11 Având în vedere că serviciul rezidenţial Casa „Speranţa” funcţionează în cadrul 
Complexului de servicii Tecuci, personalul de  conducere , administrare, asistenţă medicală precum şi 
cel de întreţinere-reparaţii asigură desfăşurarea activităţii în bune condiţii în toate structurile 
componente ale complexului, adică inclusiv în casă. 
ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, casa are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor casei se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
1. bugetul de stat; 
2. bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
3. donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 
4. fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
5. din alte venituri, în condiţiile legii. 
 

HOTĂRÂREA NR. 170 

din 31 octombrie 2016 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru 
persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.091/19.10.2016 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
nr. 40.440/13.09.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 7.091/13.09.2016; 

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 completările 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 prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia de tip rezidenţial a copilului cu dizabilităţi; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 10 din octombrie 2016 

  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de zi pentru  
persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 45/29.05.2015 privind aprobarea Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care răspunde 
şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

 
ANEXĂ 

 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a  

Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer  
din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social 
„Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer”, adoptat în vederea asigurării 
accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. şi 
a funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile . 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 
pentru angajaţii centrului şi , după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali, vizitatori. 
ART.2 Serviciul social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer”, cod 
serviciu social 8810-V-II, înfiinţat şi administrat de furnizorul de servicii sociale Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, acreditat conform Certificatului de acreditare seria 
AF nr.000685/2014 şi are sediul în Galaţi, str. Furnaliştilor, nr. 7. 
ART.3 (1) Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip 
Alzheimer” îl constituie acordarea de servicii sociale de specialitate în vederea integrării sociale şi 
prevenirii instituţionalizării persoanelor adulte cu handicap de tip Alzheimer. 
(2) De asemenea, centrul asigură îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Planul individualizat de 
intervenţie prin furnizarea de servicii şi intervenţii specifice/diferenţiate pentru adultul cu dizabilităţi 
de tip Alzheimer şi familiei acestuia. 
ART.4 (1) Serviciul social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer” 
funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si funcţionare a serviciilor 
sociale reglementat de: 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului MMFPSPV nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
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- Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 
sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia 
lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele 
rezidenţiale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea 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; 
(2) Standard minim de calitatea aplicabil: Anexa 3 – Standarde minime de calitate pentru serviciile 
sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, 
conform Ordinului 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi. 
(3) Serviciul social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer” este înfiinţat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 690 din 29 septembrie 2011 şi funcţionează în cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Galaţi, fără personalitate juridică. 
ART.5 (1) Serviciul social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer” se 
organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de 
asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale 
prevăzute in legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate 
aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale în cadrul „Centrului de zi pentru 
persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer” sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 
întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin aportul personalului cu 
pregătire şi abilităţi diverse; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după 
caz, de vârsta şi gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; 
h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestarea a serviciilor, în baza potenţialului 
şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
m) asigurarea confidenţialităţii şi eticii profesionale; 
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanţilor legali cu privire la exercitarea drepturilor şi 
îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi 
de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot 
confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială; 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de zi pentru persoane adulte cu 
handicap de tip Alzheimer” sunt persoanele cu handicap încadrate în  orice grad de handicap,  cu 
diagnostic „demenţă în boala Alzheimer” şi/sau „boala Alzheimer” care se găsesc în următoarele 
situaţii:                                     
a) posesori ai certificatului de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap ; 
b) domiciliul stabil în municipiul Galaţi. 
(2) Documentele necesare pentru admiterea în centru sunt următoarele: 
- Cerere de admitere semnată de beneficiar sau după caz de reprezentantul legal al acestuia 
- Copie după CI/BI a beneficiarului şi al reprezentantului legal, după caz; 
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- Copie după certificatul de încadrare în grad de handicap, planul individual de servicii pentru 
reabilitare şi integrare socială şi programul individual de reabilitare şi integrare socială; 
- Acordul de prelucrare şi consultare a datelor cu caracter personal; 
- Anchetă socială efectuată de personalul centrului de zi; 
- Dosar medical cu documente medicale edificatoare referitoare la starea de sănătate;  
- Aviz epidemiologic de la medicul de familie care să ateste că persoana poate frecventa o 
colectivitate; 
- Copie după documentul din care să rezulte  calitatea de reprezentatul legal al persoanei care îl 
reprezintă/asistă; 
(3) Centrul se asigură că, anterior încheierii contractului pentru acordare de servicii sociale, 
beneficiarul şi/sau reprezentantul său legal primesc toate informaţiile referitoare la modul de 
organizare şi funcţionare a centrului, serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, acest 
lucru fiind consemnat în Fişa iniţială a cazului. 
(4) In cazul în care persoana care solicită acordarea serviciilor nu îndeplineşte condiţiile necesare i se 
comunică în scris, după caz, acest lucru precum şi motivele care au dus la această decizie. 
(5) Dosarul astfel completat este analizat de echipa pluridisciplinară din cadrul centrului compusă din: 
şef centru, psiholog, asistent social/referent social. Se întocmeşte proiectul contractului pentru 
acordare de servicii sociale, care se înaintează directorului general spre semnare, urmând ca acesta să 
emită şi dispoziţia de acordare a serviciilor în cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu 
handicap de tip Alzheimer.  
(6) Evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarilor/situaţiei de dificultate în care se află se efectuează cu 
acordul şi implicarea acestuia. Beneficiarului i se aduce la cunoştinţă necesitatea de a se implica activ 
în activitatea de evaluare şi de a furniza informaţii reale evaluatorului/evaluatorilor. Toate rezultatele 
evaluărilor vor fi aduse la cunoştinţa beneficiarului într-o formă accesibilă. 
(7) In situaţia în care beneficiarul este lipsit de discernământ, reprezentantul legal al acestuia poate 
participa la evaluare/reevaluare sau poate solicita să fie informat în scris asupra rezultatelor 
evaluării/reevaluării.  
(8) În cazul în care reprezentantul legal nu poate sau nu doreşte să participe la procesul de 
evaluare/reevaluare, acesta îşi exprimă în scris acordul ca personalul centrului de zi să efectueze 
evaluarea /reevaluarea nevoilor beneficiarului fără implicarea sa. 
(9) Condiţii de încetare a serviciilor: 
a) la expirarea duratei de 12 luni cu posibilitatea încheierii unui nou contract de acordare de servicii 
sociale la fiecare dată scadentă, prin întocmirea unei noi cereri de admitere şi parcurgerea procedurii 
de admitere; 
b) la cerere; 
c) în caz de deces al beneficiarului; 
d) admiterea beneficiarului într-un centru rezidenţial; 
e) când beneficiarul manifestă comportamente ce pun în pericol personalul centrului şi/sau ceilalţi 
beneficiari şi care prejudiciază sau deranjează grav activităţile desfăşurate în cadrul centrului; 
f) schimbarea domiciliului în afara municipiului Galaţi; 
g) când beneficiarul nu respecta obligaţiile prevăzute în contractul pentru acordare de  servicii 
sociale; 
(10) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de zi pentru persoane adulte cu 
handicap de tip Alzheimer” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, 
religie,opinie sau orice altă circumstanţă personală sau socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
(11) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de zi pentru persoane adulte cu 
handicap de tip Alzheimer” au următoarele obligaţii: 
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a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţia familială, socială, medicală şi 
economică; 
b) să participe, in raport cu vârsta, situaţia de dependenţă, etc., la procesul de furnizare a serviciilor 
sociale; 
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în 
funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
ART.7 Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de 
tip Alzheimer” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor 
activităţi: 
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. consiliere psihologică a beneficiarilor şi membrilor familiilor acestora; 
3. consiliere suportivă şi grup de suport (ex: persoane vârstnice, persoane adulte defavorizate); 
4. consiliere de optimizare (ex: optimizare personală); 
5. consiliere socială; 
6. activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber (şah, table, rummy, cărţi de joc, domino, 
puzzle, etc.); 
7. activităţi de training mintal; 
8. activităţi de art-terapie (creaţii în culoare, pictură, colaje etc.); 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. informare cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap prevăzute de actele 
normative in vigoare; 
2. identifică şi evaluează situaţii care impun acordarea de servicii pentru depăşirea situaţiilor de 
dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, în 
scopul creşterii calităţii vieţii;  
3. asigură gratuit consiliere psihologică şi consultanţă în domeniul asistenţei sociale colaborând cu 
alte instituţii neguvernamentale, sanitare, de cult, de educaţie etc., de stat şi private, în vederea 
promovării şi sensibilizării problematicii bolii Alzheimer; 
4. distribuire materiale informative (pliante, afişe campanii de conştientizare etc.); 
5. afişare pe site-ul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi a diverselor 
activităţi întreprinse în cadrul şi în afara centrului (vizite la muzee, Grădina Botanică, Biblioteca 
„V.A. Urechia” etc.); 
6. elaborarea de rapoarte de activitate. 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 
drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 
categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, 
prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. activităţi de socializare (Ziua Internaţională a bolii Alzheimer, Ziua Internaţională a bolii 
Parkinson, Ziua Internaţională a Vârstnicului etc.) 
2. organizarea de expoziţii tematice cu lucrările realizate de beneficiarii centrului în parteneriat public 
şi privat; 
3. organizarea de simpozioane şi sesiuni de lucru în vederea sensibilizării şi implicării societăţii civile; 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
3. aplică chestionarul de satisfacţie beneficiar; 
4. realizează monitorizări periodice. 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor 
activităţi: 
1. desfăşurarea de programe de pregătire profesională; 
2. participarea la evenimente şi programe comune cu alte servicii sociale din comunitate; 
3. sesiuni de informare şi instruire a membrilor familiilor beneficiarilor; 
4. participarea personalului la cursuri de instruire şi perfecţionare; 
5. activităţi administrative. 
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 ART.8 (1) Serviciul social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer” are o 
structură de personal formată din 8 posturi contractuale din care: 
a) personal de conducere: şef centru – 1 post; 
b) personal de specialitate şi auxiliar: 7 posturi. 
 (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/6. 
 ART.9 (1) Personalul de conducere este reprezentat de un şef de centru. 
 (2) Atribuţiile şefului de centru sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi 
propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc 
corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, 
codul muncii etc. 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare 
a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anul de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi de promovare a imaginii centrului în comunitate; 
i) analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în 
cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi, sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Funcţia de şef de centru se ocupă în condiţiile legii. 
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 
învăţământ superior în domeniul psihologiei, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 
2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior 
în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani 
în domeniul serviciilor sociale. 
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a şefului de centru se face în condiţiile legii. 
 ART.10 (1) Personalul de specialitate este format din: 
a) inspector de specialitate (242203); 
b) referent IA (331306); 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 
legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialiştii din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii ce pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 
nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
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f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 
legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
 ART.11 (1) In estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul local al judeţului Galaţi; 
b) bugetul de stat; 
c) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 
d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 
străinătate; 
e) fonduri externe rambursabile sau nerambursabile; 
f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 

HOTĂRÂREA NR. 171 

din 31 octombrie 2016 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de pregătire pentru o 
viaţă independentă ,,Elena” Târgu Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.090/19.10.2016 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
nr. 40.441/13.09.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 7.090/13.09.2016; 

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 completările 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 prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia de tip rezidenţial a copilului cu dizabilităţi; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de pregătire pentru o 
viaţă independentă „Elena” Tg. Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 67/26.06.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „Elena” Tg. Bujor din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
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Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care răspunde 
şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

 
ANEXĂ 

 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „Elena” Tg. Bujor 
din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
de tip rezidenţial, fără personalitate juridică, aprobat în vederea asigurării funcţionării acestuia cu 
respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare 
la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 
pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali, vizitatori. 
ART.2 Serviciul social Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă (CPVI) „Elena” Tg. Bujor, 
cod serviciu social 8790 CR – D – IV , este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF 
Nr. 000685, CUI 17094425, şi are sediul în oraşul Tg. Bujor, strada Victoriei, nr. 5A. 
ART.3 Scopul serviciului social CPVI „Elena” este de a asigura persoanelor cu handicap găzduire, 
îngrijire, asistenţă şi suport în vederea integrării sociale şi profesionale. 
- Să asigure beneficiarilor găzduiţi autonomie şi siguranţă; 
- Să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea tinerilor; 
- Să asigure asistenţă în vederea integrării socio-profesionale a beneficiarilor; 
- Să asigure accesul beneficiarilor la servicii medicale în condiţiile prevăzute de lege; 
- Să asigure şi să încurajeze legăturile interumane şi cu prioritate menţinerea relaţiilor cu membrii 
familiei, acolo unde este posibil; 
- Să asigure continuitatea serviciilor acordate persoanelor cu handicap; 
ART.4 (1) Serviciul social CPVI „Elena” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general 
de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de: 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
- Ordinului MMFPSPV nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 
sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia 
lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele 
rezidenţiale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea 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; 
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(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardele minime 
de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi. 
(3) Serviciul social CPVI „Elena” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 
448/31.05.2010. 
ART.5 (1) Serviciul social CPVI „Elena” Tg. Bujor se organizează şi funcţionează cu respectarea 
principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor 
specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile 
internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este 
parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul CPVI „Elena” sunt 
următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de   
şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 
întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după 
caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 
fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 
ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 
persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului şi a familiei acestuia cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 
cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în CPVI „Elena” sunt persoane care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 
 - au vârsta peste 18 ani 

 - au certificat de încadrare în grad de handicap mediu şi accentuat 
 - au domiciliului în judeţul Galaţi 
 - nu au posibilitatea integrării/reintegrării în familie 

(2) Admiterea persoanelor adulte cu handicap în centrul rezidenţial se face pe baza cererii 
solicitantului/reprezentantului legal, prin Dispoziţia de admitere şi Contractul de servicii. 
(3)  Condiţii de încetare a serviciilor: 
- transfer la o altă unitate de asistenţă socială 
- integrare/reintegrare în familie 
- deces 
(4)  Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în CPVI „Elena” au următoarele drepturi: 
- să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex,   
religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
- să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
- să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
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- să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
- să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
- să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
- să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
- să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi; 
- dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, 
morală şi socială; 
- dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
- dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de lege, fără 
nici o ingerinţă; 
- dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a menţine relaţii personale cu acestea, precum şi cu alte 
persoane alături de care tânărul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu 
contravine interesului său superior; 
- dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
- are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a 
aptitudinilor şi personalităţii sale; 
- dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a beneficia de 
serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept; 
- dreptul la libertate de exprimare; 
- dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de întrunire paşnică, 
în limitele prevăzute de lege; 
- tânărul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă 
culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, 
precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 
- dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau 
altor tratamente umilitoare ori degradante; 
- dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
- dreptul la odihnă ; 
- trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi timp liber, să participe în mod liber la 
activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale comunităţii; 
- dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale; 
- este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a acestora. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în CPVI „Elena” au următoarele obligaţii: 
- să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului 
individual de intervenţie,să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individual de 
intervenţie ; 
- să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 
- să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 
- să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 
- să participe la activităţile organizate în centru;  
- să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
- să respecte intimitatea celorlalţi; 
- să participe la activităţi de consiliere în grup; 
- să nu trateze necorespunzător alte persoane (copii, adulţi); 
- să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ 
adulţi; 
- să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
- să respecte proprietatea celorlalţi. 
ART.7    Principalele funcţii ale serviciului social CPVI „Elena” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 
activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecţie specială; 
3. îngrijire personală; 
4. educaţie; 
5. dezvoltare abilităţi de viaţă independentă; 
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6. consiliere psihosocială şi suport emoţional; 
7. supraveghere; 
8. reintegrare familială şi comunitară; 
9. socializare şi activităţi culturale; 
10. îngrijire medicală curentă; 
11. preparare hrană caldă; 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea de materiale de prezentare: pliante, ghiduri etc.; 
2. promovarea imaginii centrului în comunitate; 
3. elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 
drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 
categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, 
prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. campanii de promovare a drepturilor omului; 
2. activităţi de tipul „Ziua porţilor deschise”; 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;   2. realizarea 
de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
17. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului; 
18. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului; 
19. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
20. întocmirea fişelor de post; 
21. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
22. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
23.  organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 
24. organizarea şedinţelor administrative; 
ART.8 (1) Serviciul social CPVI „Elena” are o structură de personal formată  din: 
 - 1 post şef centru 
 - 1 post asistent social 
 - 1 post asistent medical 
 - 1 post administrator 
 - 6 posturi instructori 
 - 2 posturi supraveghetori 
 - 3 posturi bucătari 
 - 1 post muncitor necalificat curăţenie 
 - 1 post muncitor necalificat spălătorie 
 - 1 post fochist 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de 
funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de 
către şeful de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea DGASPC.  
(2)  Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului şi 
propune conducerii Direcţiei sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod 
corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, 
codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Direcţiei; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare 
a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare; 
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e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile 
legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a şefului de centru se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate  este format din: 
- referent  instructor 
- asistent medical  
(2) Atribuţiile personalului de mai sus  sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.  
ART.11 (1) Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 
a) Personal pentru curăţenie - muncitor necalificat curăţenie, muncitor necalificat spălătorie. 
b) Muncitor calificat – bucătar, fochist. 
(2) Atribuţiile personalului de mai sus sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.  
ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, casa are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul de stat; 
b) bugetul local al judeţului; 
c) alte surse, în conformitate cu prevederile legale. 

 

HOTĂRÂREA NR. 172 

din 31 octombrie 2016 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare Centrului de zi pentru persoane 
adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.087/19.10.2016 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
nr. 40.444/13.09.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7.087/13.09.2016; 
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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 completările 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 prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia de tip rezidenţial a copilului cu dizabilităţi; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de zi pentru persoane 
adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 47/29.05.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care răspunde 
şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

 
ANEXĂ 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social 
Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” 

din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social  
Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul”, aprobat în vederea asigurării 
funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării 
accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 
pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali, vizitatori. 
ART.2 Serviciul social Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul”, cod serviciu 
social 8899 CZ-D-I, înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 
000685/16.05.2014 şi are sediul în mun. Galaţi, str. Radu Negru nr. 3. 
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ART.3 Scopul serviciului social Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” este 
creşterea şanselor recuperării şi integrării persoanelor adulte cu orice tip de handicap, prin terapie 
ocupaţională, în familie ori în comunitate. 
ART.4  (1) Serviciul social Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” 
funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale reglementat de: 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea nr. 268 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Ordinului MMFPSPV nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
- Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 
sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia 
lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele 
rezidenţiale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea 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; 
(2) Standard minim de calitatea aplicabil: Anexa 3 – Standarde minime de calitate pentru serviciile 
sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, 
conform Ordinului 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi. 
(3) Serviciul social Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” este înfiinţat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 444/31 mai 2010 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
ART.5  (1) Serviciul social Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” se 
organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de 
asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale 
prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate 
aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi pentru 
persoane adulte cu handicap „Luceafărul” sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod  adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după 
caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; 
h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 
abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi 
îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 
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o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi 
de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot 
confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi pentru persoane adulte cu 
handicap „Luceafărul” sunt: 
a) persoane adulte  încadrate în oricare grad de handicap aflate în risc de excluziune socială cu 
domiciliu stabil în judeţul Galaţi; 
b) părinţii/reprezentanţii legali ai persoanelor cu handicap 
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 
În vederea furnizării serviciilor, solicitanţii vor întocmi un dosar de asistare alcătuit din următoarele 
documente:  
 Cerere de asistare; 
 Copie  după CI/BI şi certificat de naştere; 
 Copie după certificatul de încadrare în grad de handicap şi programul individual de recuperare; 
 Acordul de prelucrare şi consultare a datelor cu caracter personal; 
 Fişa de evaluare iniţială; 
 documente medicale edificatoare referitoare la starea de sănătate (aviz epidemiologic). 
(3) Centrul se asigură că, anterior încheierii contractului de furnizare servicii, beneficiarul/după caz, 
reprezentantul sau legal primeşte toate informaţiile referitoare la modul de organizare şi funcţionare a 
centrului, serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, acest lucru fiind consemnat în 
Ghidul beneficiarului şi pliant. 
(4) Selectarea beneficiarilor se face conform legislaţiei în vigoare în baza evaluării iniţiale care se 
efectuează la sediul centrului de către personalul de specialitate şi se completează Fişa de evaluare 
iniţială, Formular de evaluare – Terapie ocupaţională. 
(5) În cazul în care cererile depăşesc capacitatea centrului de zi, persoanele care au fost acceptate vor 
fi trecute pe lista de aşteptare, urmând ca la eliberarea unui loc (în situaţia în care unul din beneficiari 
se retrage, la reevaluarea cazurilor o dată la 3 luni sau în caz de deces) să poată fi incluse în activităţi.  
(6) În cazul în care nevoile beneficiarilor nu sunt acoperite de către resursele sau serviciile oferite de 
centru, persoanele fiind referite altor instituţii competente. 
(7) In cazul în care persoana care solicită acordarea serviciilor nu îndeplineşte condiţiile necesare i se 
comunică  prin adresă acest lucru precum şi motivele care au dus la această rezoluţie. 
(8) Dosarul complet al solicitantului este analizat de comisia alcătuită la nivelul centrului compusă din: 
şef centru, psiholog, asistent social; comisia întocmeşte un raport  pe care îl înaintează directorului 
general în vederea  emiterii dispoziţiei de asistare. După emiterea dispoziţiei, între centrul de zi şi 
beneficiar/reprezentant legal se încheie un contract de servicii sociale conform legislaţiei în vigoare. 
(9) Evaluarea beneficiarilor în vederea furnizării de servicii, în cadrul centrului de zi, se realizează 
utilizând Fisa de evaluare/reevaluare a cazului  în baza căreia se întocmeşte  Planul individual de 
intervenţie. 
(10)  Perioada de acordare a serviciilor sociale este de 12 luni cu posibilitatea de reînnoire a 
contractului la scadenţă, timp în care beneficiarilor li se acorda serviciile. 
(11) Condiţii de încetare a serviciilor: 
a) La expirarea contractului de servicii; 
b) La cererea beneficiarului serviciului/ reprezentantului legal; 
c) Când beneficiarul manifestă comportamente ce pun în pericol personalul centrului şi care 
prejudiciază sau deranjează grav activităţile desfăşurate în cadrul centrului; 
d) Schimbarea domiciliului în afara judeţului Galaţi; 
e) Decesul beneficiarului.  
(12) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi pentru persoane adulte cu 
handicap „Luceafărul” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
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e) să fie protejaţi de lege atât ei cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi. 
(13) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi pentru persoane adulte cu 
handicap „Luceafărul” au următoarele obligaţii: 
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 
economică; 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor 
sociale; 
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în 
funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
ART.7  Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap 
„Luceafărul” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor 
activităţi: 
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. reprezintă furnizorul de servicii sociale în protocoalele de colaborare încheiate cu parteneri  din 
comunitate în vederea desfăşurării de programe şi acţiuni comune; 
3. reprezintă furnizorul de servicii sociale. 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 
domeniul său de activitate prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. de informare a potenţialilor beneficiari cu materiale ce conţin date despre localizarea şi  
organizarea centrului, activităţile desfăşurate/ servicii oferite cu materiale scrise; 
2. de facilitare a accesului în incinta centrului o zi pe lună printr-un program de vizită pentru  public 
şi “Ziua porţilor deschise” – activitate de promovare a serviciilor oferite de centru; 
3. promovarea activităţilor cultural - educative şi de socializare în mass media; 
4. elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 
drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 
categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, 
prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1.  activităţi instructiv-educative, de dezvoltare a abilităţilor şi disponibilităţilor cognitive,  
psihomotorii afectiv-relaţionale şi social adaptativ, conform planului de intervenţie individual; 
2.  terapie ocupaţională; 
3. organizarea de activităţi cultural - artistice cu ocazia diferitelor sărbători naţionale sau   religioase;  
4.  organizarea de activităţi practice (lucru manual, realizarea de obiecte ornamentale confecţionate 
cu diferite ocazii – felicitări, mărţişoare,s.a.)  promovate prin expoziții; 
5.  organizarea aniversărilor zilelor de naştere şi a zilelor onomastice a beneficiarilor centrului de zi;  
6. oferirea de suport social în caz de îmbolnăvire prin vizite la spital a persoanelor cu handicap 
asistate ale centrului de zi; 
7. colaborarea cu diferite organizaţii neguvernamentale, sanitare, de cult, de educaţie în scopul 
diversificării serviciilor oferite şi soluţionarea unor probleme ale asistaţilor centrului de zi;  
8. activităţi de socializare prin organizarea de excursii în ţară şi alte activităţi de recreere în diferite 
locaţii din oraş. 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate  
3. completarea formularelor Satisfacţia clientului, monitorizarea rezultatelor  
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
1.  elaborarea unui plan de amenajare şi adaptare a mediului ambient disponibil la sediul centrului; 
2.  administrarea şi conducerea centrului este asigurată de şef de centru absolvent de învăţământ 
superior în domeniul asistenţei sociale; 
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3. întocmirea unui plan anual de instruire internă şi propunerea unor cursuri pentru personalul 
centrului;  
4. evaluarea activităţii centrului printr-un audit intern pentru măsurarea eficienţei administrării 
resurselor umane, financiare, materiale, precum şi eficacitatea performanţei activităţii; 
5. promovează relaţiile de colaborare cu serviciile sociale din comunitate.  
f) Centrul colaborează cu diferite organizaţii neguvernamentale, sanitare, de cult, de educaţie în 
scopul diversificării serviciilor oferite, desfăşurării de programe şi acţiuni comune care să contribuie 
la creşterea calităţii serviciilor sociale; 
ART.8  Serviciul social Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” funcţionează 
cu un număr total de 9 persoane (din care personal angajat permanent 4 şi colaboratori 5), din care: 
a) personal de conducere: 1 şef de centru; 
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 3 inspectori de 
specialitate şi 1 psiholog în regim de colaborare; 
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire 4 persoane în regim 
de colaborare. 
ART.9   (1) Personalul de conducere este şef de centru.  
(2) Atribuţiile şefului de centru sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi 
propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod 
corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, 
codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare 
a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 
învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 
ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în 
domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în 
domeniul serviciilor sociale. 
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a şefului de centru se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Structura de personal a centrului este format din: 
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a) inspector de specialitate-asistent social 
b) psiholog 
(2) Atribuţiile acestor categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.  
ART.11 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul  judeţului 
b) bugetul de stat; 
c) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 
d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară  şi din 
străinătate; 
e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 
f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 

HOTĂRÂREA NR. 173 

din 31 octombrie 2016 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru 
persoane adulte cu handicap „Pentru voi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.088/19.10.2016 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
nr. 40.443/13.09.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7.088/13.09.2016; 

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 completările 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 prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia de tip rezidenţial a copilului cu dizabilităţi; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de zi pentru 
persoanelor adulte cu handicap „Pentru voi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 51/29.05.2015 privind  aprobarea Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap „Pentru voi” din cadrul Direcţiei 
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Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care răspunde 
şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

 
ANEXĂ 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a  
Centrului de zi pentru persoane cu handicap adulte „Pentru voi” 

din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social 
Centrul de zi pentru persoane cu handicap adulte ”Pentru voi”, aprobat în vederea asigurării 
funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării 
accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 
pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali, vizitatori. 
ART.2 Serviciul social „Centrul de zi pentru persoane cu handicap adulte ”Pentru voi”, cod serviciu 
social 8899 CZ-D-I., este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 
000685/16.05.2014 şi are  sediul în str. Brăilei nr.138B, Galaţi. 
ART.3 Scopul serviciului social Centrul de zi pentru persoane cu Handicap Adulte ”Pentru voi”, 
constă în atingerea obiectivelor fundamentale şi anume: 
a) Să asigure accesarea facilă a serviciilor sociale de către beneficiari; 
b) Să sprijine beneficiarii în clarificarea nevoilor şi să-i asiste pe aceştia în rezolvarea acestora; 
c) Să asigure consiliere şi informare socială, psihologică şi vocaţională; 
d) Să orienteze şi consilieze adresanţii cu privire la întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii 
certificatelor de încadrare în grad de handicap; 
e) Să asigure în funcţie de resursele fiecărui beneficiar întocmirea programului individual de 
reabilitare şi integrare socială 
f) Să asigure colectarea informaţiilor şi orientarea adresanţilor (potenţiali beneficiari ai Legii 
448/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
g) Să întocmească documentaţia în vederea stabilirii măsurilor de protecţie pentru persoanele adulte 
cu handicap şi să orienteze adresanţii către Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor cu 
Handicap Adulte; 
h) Să efectueze la domiciliul persoanelor nedeplasabile solicitante a serviciilor de specialitate de la 
nivelul centrului, deplasări în vederea evaluării gradului  de autonomie a acestora;   
i) Să dezvolte colaborări cu autorităţile publice locale, în vederea creşterii gradului de conştientizare a 
comunităţii cu privire la potenţialul şi  abilităţile de integrare socială a persoanelor cu handicap; 
j) Să dezvolte colaborări cu autorităţile publice locale, în vederea respectării prevederilor din Planul 
individual de reabilitare şi integrare socială. 
ART.4 (1) Serviciul social Centrul de zi pentru persoane cu handicap adulte ”Pentru voi”, 
funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale reglementat de: 
a) Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) Legea nr.448/2006, cu modificările şi completările ulterioare,; 
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c)  Hotărârea nr.268 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi 
completările ulterioare;  
d) Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, 
cu modificările şi completările ulterioare;  
e) Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorul serviciilor sociale, precum şi 
a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul MMFPSPV nr.67/ 2015  privind aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare. 
(3) Serviciul social Centrul de zi pentru persoane cu Handicap Adulte ”Pentru voi” este înfiinţat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 690 /29.09. 2011 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilul Galaţi. 
ART.5 (1) Serviciul social Centrul de zi pentru persoane cu handicap adulte ”Pentru voi” se 
organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de 
asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale 
prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate 
aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi pentru 
persoane cu Handicap Adulte ”Pentru voi” sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după 
caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; 
h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 
abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi 
îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi 
de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot 
confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi pentru persoane cu handicap 
adulte „Pentru voi” sunt: 
a) persoane adulte care au împlinit 18 ani; 
b) au domiciliul în judeţul Galaţi; 
c) sunt persoane deţinătoare de certificat cu handicap; 
d) potenţiale persoane cu handicap, care pot beneficia de legea 448/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare astfel: persoane care prezintă documente medicale edificatoare din punct de 
vedere al dezvoltării incomplete a funcţiilor mentale, senzoriale, fonatorii şi de comunicare verbală, 
sistemului digestiv, metabolic şi endocrin, urogenitale, neuro-musculo-scheletice, pielii. 
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 
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a) actele necesare: 
 - cerere; 
 - copie  după CI sau BI; 
 - copie certificat persoană cu handicap (dacă este); 
 - acord prelucrare date cu caracter personal; 
 - declaraţie prin care solicitantul este  reprezentat de un aparţinător; 
 - contract de servicii sociale;  
 - alte acte relevante, documente medicale, în funcţie de solicitare. 
b) Centrul se asigură că, anterior încheierii contractului pentru acordare de servicii sociale, 
beneficiarul şi/sau reprezentantul său legal primesc toate informaţiile referitoare la modul de 
organizare şi funcţionare a centrului, serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor; 
c) Dosarul astfel completat este analizat de echipa pluridisciplinara din cadrul centrului compusă din: 
şef centru, psiholog, inspector de specialitate/referent. Se întocmeşte contractului pentru acordare de 
servicii sociale, care se înaintează directorului general spre semnare. 
d) Persoanele cu handicap care nu îndeplinesc condiţiile mai sus menţionate nu pot beneficia   de 
servicii sociale acordate în cadrul centrului.  
(3) Condiţii de încetare a serviciilor sunt:  
a)  la expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de persoană cu handicap; 
b) când nu se mai încadrează în condiţiile de acceptare; 
c)  când nu sunt respectate obligaţiile prevăzute în contractul pentru acordarea de servicii sociale; 
d)  în caz de deces al beneficiarului 
e) schimbarea domiciliului în afara judeţului Galaţi; 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi pentru persoane cu Handicap 
Adulte ”Pentru voi” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi pentru persoane cu Handicap 
Adulte ”Pentru voi” au următoarele obligaţii: 
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 
economică; 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor 
sociale; 
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în 
funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
ART.7 Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de zi pentru persoane cu Handicap Adulte 
”Pentru voi” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor 
activităţi: 
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. consiliere psihologica a beneficiarilor şi membrilor familiilor acestora; 
3. consiliere sociala a beneficiarilor şi membrilor familiilor acestora; 
4. elaborarea planului individual de servicii pentru reabilitare şi integrare socială, în conformitate cu 
nevoile persoanelor adulte cu handicap 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
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1. informare cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap prevăzute de actele 
normative în vigoare; 
2. informare şi consiliere în vederea documentaţiei medicale necesare prezentării la Comisia de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în scopul obţinerii certificatelor de încadrare în grad de 
handicap; 
3. realizarea unui Ghid al beneficiarilor şi asigurarea informării asupra conţinutului acestuia; 
4. asigurarea accesului şi furnizarea de materiale informative potenţialilor beneficiari;  
5. elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 
drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 
categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, 
prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. campanii de promovare a drepturilor persoanelor cu handicap; 
2. distribuire materiale informative (pliante, etc.); 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
3. realizarea şi aplicarea de chestionare de satisfacţia clientului; 
4. stabilirea de obiective SMART şi a indicatorilor de performanţă cu evaluarea periodică a acestora. 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
1. respectarea sumelor alocate pe beneficiar stabilite prin normative legale în vigoare; 
2. folosirea în mod eficient a resurselor materiale aflate în dotarea centrului social; 
3. asigurarea unui mediu de lucru adecvat; 
4. stimularea perfecţionării şi autoperfecţionării. 
ART.8 (1) Serviciul social Centrul de zi pentru persoane cu handicap adulte ”Pentru voi” are o 
structura de personal formată din: 
a) personal de conducere: şef de centru; 
b)  personal de specialitate; 
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/20. 
ART.9 (1) Personalul de conducere este reprezentat de şeful de centru.  
(2) Atribuţiile şefului de centru sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi 
propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod 
corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, 
codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare 
a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
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m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 
învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 
ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în 
domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în 
domeniul serviciilor sociale. 
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile 
legii. 
ART.10.Personalul  de specialitate este format din: 
(1) a) inspector de specialitate (242203); 
b) referent (335402); 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 
legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 
nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 
legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
h) alte atribuţii aferente fişei de post. 
ART.11 (1) în estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul local al judeţului Galaţi; 
b) bugetul de stat; 
c) alte surse, în conformitate cu prevederile legale. 
 

HOTĂRÂREA NR. 174 

din 31 octombrie 2016 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru 
integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.089/19.10.2016 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
nr. 40.442/13.09.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7.089/13.09.2016; 

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 completările ulterioare; 
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 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 prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia de tip rezidenţial a copilului cu dizabilităţi; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de zi pentru 
integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 54/29.05.2015 aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Centrului de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care răspunde 
şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

 
ANEXĂ 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a  
Centrului de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap 

din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
"Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap", aprobat 
în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi 
a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile 
oferite etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 
pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali, vizitatori. 
ART.2 Serviciul social "Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte 
cu handicap ", cod serviciu social 8899 CZ-D-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, acreditat conform Certificatului de 
acreditare, seria AF, nr.000685/16.05.2014 şi are  sediul în str. Brăilei, nr.138B, Galaţi, . 
ART.3 Scopul serviciului social "Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a 
persoanelor adulte cu handicap” este (re)integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu 
handicap provenite atât din mediul instituţional, cât şi din familie. 
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ART.4 (1) Serviciul social "Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor 
adulte cu handicap" funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale reglementat de: 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 268 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului MMFPSPV nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
- Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 
sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia 
lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele 
rezidenţiale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea 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; 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi. 
(3) Serviciul social "Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu 
handicap" este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 690/29.09.2011 şi 
funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
ART.5 (1) Serviciul social "Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor 
adulte cu handicap" se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care 
guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza 
acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate 
prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în 
standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de zi 
pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap" sunt următoarele: 

     a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
   b) intervenţie integrată; 
   c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
   d) deschiderea către comunitate; 
   e) promovarea comportamentului civic si asumarea responsabilităţii sociale de către toţi   actorii 

sociali, in vederea prevenirii situaţiilor de risc; 
   f) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
   g) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 

şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

   h) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

   i) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare şi asigurarea confidenţialităţii 
şi a eticii profesionale; 

   j) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la exercitarea drepturilor şi 
îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 

   k) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi 
de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot 
confrunta la un moment dat; 

   l) promovarea relaţiilor de colaborare a centrului cu serviciul public de asistenţă socială, precum şi cu 
toţi actorii sociali. 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de "Centrul de zi pentru integrarea socio-
profesională a persoanelor adulte cu handicap" sunt persoanele care îndeplinesc următoarele 
condiţii: 
a) au împlinit vârsta de 18 ani; 
b) au domiciliul în judeţul Galaţi; 
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c) sunt persoane din familie, încadrate într-un grad de handicap/tineri proveniţi din sistemul de 
protecţie a copilului; 
d) sunt apte pentru inserţia profesională. 
(2) Condiţii de accesare a serviciilor: 
Pentru a putea beneficia de serviciile oferite de Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională 
a persoanelor adulte cu handicap, acestea trebuie să depună la dosarul personal următoarele acte : 
a) copie  după cartea de identitate şi certificat de naştere; 
b) copie după documentul care atestă încadrare în grad de handicap, programul individual de 
reabilitare şi integrare socială şi planul individual de servicii pentru reabilitare şi integrare socială; 
c) copie după acte de studii (adeverinţa de absolvire a studiilor  sau diploma de absolvire, certificat 
de calificare profesională); 
d) copie după adeverinţa de vechime în muncă sau carnetul de muncă (dacă e cazul); 
e) adeverinţă de la medicul de medicina muncii  din care să rezulte că este apt de muncă sau apt de 
munca cu restricţii (original). 
(3) Admiterea beneficiarilor se face în momentul completării dosarului personal cu toate actele 
necesare şi îndeplinirea condiţiilor enumerate la art. 6 pct. 1 . 
(4) Beneficiarul va lua la cunoştinţă şi semna Contractul pentru acordare de servicii sociale pe o 
perioada de 12 luni.   
(5) Obiectul contractului îl constituie (re)integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu 
handicap. 
(6) Contract se încheie pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea reînnoirii sale. 
(7) În cazul în care nu se reuşeşte integrarea socio-profesională a unui beneficiar în perioada celor 12 
luni, la solicitarea acestuia se prelungeşte durata de acordare a serviciilor sociale  pe o perioada de 
maxim 12 luni. 
(8) Contractul poate fi suspendat pe o perioada determinată, de până la 3 luni, la cererea 
beneficiarului, cu acordul celeilalte părţi. 
(9) Contractul pentru acordarea de servicii sociale se încheie în 2(două) exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte, fiecare fiind semnat de ambele părţi si se înregistrează în Registrul pentru contracte, 
existent la Registratura instituţiei. 
(10) Condiţii de încetare a serviciilor sunt cuprinse în contractul de furnizare a serviciilor sociale. 
Astfel contractului se face în următoarele situaţii: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat; 
b) la sfârşitul perioadei de monitorizare când integrarea socio-profesională se realizează  cu succes ; 
c) când nu se mai încadrează în condiţiile de acceptare; 
d) retragere la cerere; 
e) nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contractul pentru acordare de servicii sociale; 
f) schimbarea stării psiho-fizice astfel încât nu mai poate desfăşura activităţi la locul de muncă şi în 
comunitate (boli, crize majore); 
g) pentru comportamente care sunt un pericol pentru beneficiar şi/sau personalul centrului de zi şi 
care prejudiciază sau deranjează grav activităţile desfăşurate în cadrul centrului de zi; 
h) în urma reevaluărilor intermediare, se observă că are nevoie de alte servicii ; 
i) refuzul beneficiarului de a declara statutul de persoana cu handicap la angajare; 
j) schimbarea domiciliului în afara oraşului Galaţi; 
k) refuzul neîntemeiat al ofertei de serviciu; 
l) pierderea locului de muncă din vina beneficiarului; 
m)  la expirarea duratei de suspendare a  contractului, dacă beneficiarul nu solicită reluarea activităţii. 
(11) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de zi pentru integrarea socio-
profesională a persoanelor adulte cu handicap"  au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) sa fie informaţi asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale; 
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g) de a fi trataţi şi de a avea acces la serviciile Centrului de zi pentru integrarea socio-profesională a   
persoanelor adulte cu handicap, fără discriminare; 
h) de a fi sprijiniţi pentru a se integra în muncă. 
(12) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de zi pentru integrarea socio-
profesională a persoanelor adulte cu handicap" au următoarele obligaţii: 
a)  respectarea prevederilor Contractului pentru acordarea de servicii sociale; 
b) participarea la data şi ora stabilite la activităţile organizate sau propuse în cadrul centrului de zi in 
interesul beneficiarului; 
c) respectarea datei şi orei stabilite pentru întrevedere sau anunţarea în timp util a oricăror modificări 
care duc la  nerespectarea acestei prevederi; 
d) prezentarea la data stabilită a actelor şi documentelor solicitate de către personalul centrului de zi ; 
e) informarea personalului centrului de zi asupra schimbărilor legate de situaţia profesională, de 
starea de sănătate, de datele de contact (domiciliu, număr de telefon, deplasarea  temporară în alta 
localitate), în momentul în care a intervenit modificarea; 
f) colaborarea permanentă cu personalul centrului de zi. 
e) respectarea prevederilor prezentului regulament. 
ART.7 Principalele funcţii ale serviciului social "Centrul de zi pentru integrarea socio-
profesională a persoanelor adulte cu handicap"  sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. evaluarea iniţială; 
3. evaluarea psihologică; 
4. elaborarea planului individual de intervenţie, în conformitate cu nevoile beneficiarului; 
5. aplicarea planului individual de intervenţie; 
6. servicii de integrare socio-profesională, sprijinind persoanele cu handicap în vederea integrării într-
un loc de muncă prin: 
- pregătirea pentru un loc de muncă; 
- identificare de locuri de muncă;  
- evaluarea locurilor de munca identificate; 
- stabilirea interviurilor la angajator; 
- însoţirea beneficiarilor la susţinerea interviului de angajare; 
 - acompanierea beneficiarilor la locul de muncă; 
 - monitorizarea activităţii şi integrării beneficiarilor la locul de muncă pentru  menţinerea locului de 
muncă. 
  7. servicii de informare şi consiliere din diverse domenii de interes pentru persoanele cu handicap :  
 - consiliere vocaţională;  
 - informare şi orientare profesională; 
 - consiliere socială; 
 - consiliere psihologică; 
 - informare juridică. 
b) de valorificare a potenţialului membrilor comunităţii în vederea prevenirii situaţiilor de neglijare, 
abuz, abandon, violenţă, excluziune socială etc., prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei; 
2. promovarea participării sociale; 
3. întocmirea materialelor de prezentare a centrului (pliante, ghiduri) 
4. concepere şi distribuire de materiale informative, vizând problematica (re)integrării socio-
profesionale a persoanelor cu handicap; 
5. promovarea imaginii centrului în comunitate; 
6.  elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) de informare a potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său 
de activitate şi de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care 
pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului 
acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:  
1. participarea la organizarea de târguri de job-uri pentru persoane cu handicap în colaborare cu alte 
instituţii locale; 
2. însoţirea beneficiarilor la bursele locurilor de muncă; 
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3. informarea angajatorilor cu privire la prevederile legislative în domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor persoanelor cu handicap; 
4. dezvoltarea de parteneriate şi colaborarea cu instituţii ale administraţiei publice locale,  
A.J.O.F.M., persoane fizice şi juridice, cu organizaţii neguvernamentale în vederea acordării de şanse 
egale pentru (re) integrarea socio-profesională a persoanelor cu handicap; 
5. sensibilizarea societăţii civile şi agenţilor economici faţă de problematica încadrării în muncă a 
persoanelor cu handicap; 
6. organizarea de campanii de informare vizând problematica integrării socio-profesionale a 
persoanelor cu handicap; 
7. îndrumarea beneficiarului către alte instituţii în funcţie de solicitările acestuia;  
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
 3. realizarea de statistici trimestriale şi semestriale a beneficiarilor centrului; 
 4. realizarea instruirii periodice a personalului centrului. 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului; 
3. întocmirea pontajelor; 
4. întocmirea fişelor de post ; 
5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
7.  organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 
8. organizarea şedinţelor administrative; 
ART. 8 (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi are obligaţia  să 
asigure structura de personal,  în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de 
beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi 
şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de 
Consiliul Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de 
funcţii. 
ART. 9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de 
către un şef centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  
(2) Atribuţiile şefului de centru sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi 
propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod 
corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, 
codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare 
a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 
g) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
h) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens; 
i) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
j) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul 
primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile 
active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
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k) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
l) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
m) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 
învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 
ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în 
domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în 
domeniul serviciilor sociale. 
 (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a sefului de centru se face în condiţiile legii. 
ART. 10 (1)  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă din Centrul de zi pentru integrarea 
socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap este reprezentat de inspectori de specialitate 
(242203) 
(2) Atribuţiile personalului  sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.  
ART. 11 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 
aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul de stat; 
b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
c) alte surse, în conformitate cu prevederile legale. 
 

HOTĂRÂREA NR. 175 

din 31 octombrie 2016 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament nr. 3 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.092/19.10.2016 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
nr. 40.439/13.09.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7.092/13.09.2016; 

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 completările 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 prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia de tip rezidenţial a copilului cu dizabilităţi; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de plasament nr. 3 
din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 50/29.05.2015 privind aprobarea Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Centrului de plasament. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care răspunde 
şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

 
ANEXĂ 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
 Centrului de plasament nr. 3 

din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
Centrul de plasament nr. 3, aprobat în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea 
standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la 
informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 
pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali, vizitatori. 
ART.2 Serviciul social Centrul de Plasament Nr. 3, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi 
administrat de furnizorul de servicii sociale Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000685/16.05.2014, şi are 
sediul în mun. Galaţi, str. Av. Mircea Zorileanu Nr. 12. 
ART.3 Scopul serviciului social "Centrul de plasament nr. 3" este de a asigura protecţia, creşterea şi 
îngrijirea copilului cu dizabilităţi separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în 
condiţiile legii a măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la 
o familie substitutivă . 
ART.4 (1) Serviciul social Centrul de plasament nr.3 funcţionează cu respectarea prevederilor 
cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 272/2004,  cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime 
obligatorii privind serviciile pentru protecţia de tip rezidenţial a copilului cu dizabilităţi. 
(3) Serviciul social Centrul de plasament nr. 3 a fost înfiinţat prin  Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 60/31.08.2000 şi funcţionează ca unitate de asistenţă socială, fără personalitate juridică în 
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
ART.5 (1) Serviciul social Centrul de plasament nr. 3 se organizează şi funcţionează cu respectarea 
principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor 
specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile 
internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este 
parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 
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(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de plasament 
nr. 3 sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după 
caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 
fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 
ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 
persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului şi a familiei acestuia cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 
cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de plasament nr.3 sunt copii/ tineri cu 
vârste cuprinse între 0 - 18/ 26 ani, cu nevoi speciale, care se încadrează într-una din următoarele 
categorii: 
a) copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi 
pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 
b) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi care 
îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi 
(2) Admiterea beneficiarilor se face în baza instituirii măsurii de protecţie specială -  plasament sau 
plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia Copilului,  
instanţa judecătorească sau Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor - la încetarea măsurii de protecţie specială prin:  
a) reintegrare familială,; 
b) plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist; 
c) dobândirea capacităţii depline de exerciţiu. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de plasament nr.3 au următoarele 
drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi; 
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i) copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, 
spirituală, morală şi socială; 
j) copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de resursele 
şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
k) copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
l) copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de 
lege, fără nici o ingerinţă; 
m) copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi 
cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu 
contravine interesului său superior; 
n) copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
o) copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
p) copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a 
beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a 
acestui drept; 
q) copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
r) copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
s) copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de 
întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
ş) copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă 
culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, 
precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 
t) copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor 
fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 
ţ) copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale;   
u) copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 
fundamentale; 
v) copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de plasament nr.3 au următoarele 
obligaţii: 
a) să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului 
individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/ Planului de Recuperare/ Servicii şi 
a planului personalizat de intervenţie, după caz; 
b) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ 
programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de 
intervenţie; 
c) să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 
d) să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 
e) să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 
f) să participe la activităţile organizate în centru;  
g) să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
h) să respecte intimitatea celorlalţi; 
i) să participe la activităţi de consiliere în grup; 
j) să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
k) să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ 
adulţi; 
l) să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
m) să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
n) să respecte proprietatea celorlalţi. 
ART.7 Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de plasament nr.3 sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 
activităţi: 

  1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecţie specială; 

  3. îngrijire personală; 
4. educare; 
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    5. dezvoltare abilităţi de viaţă independentă; 
    6. consiliere psihosocială şi suport emoţional; 
    7. supraveghere; 
    8. reintegrare familială şi comunitară; 
    9. socializare şi activităţi culturale; 
   10. îngrijire medicală curentă; 
   11. preparare hrană caldă; 

 b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 
despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

  1. elaborarea de materiale de prezentare: pliante, ghiduri etc.; 
  2. promovarea imaginii centrului în comunitate; 
  3. elaborarea de rapoarte de activitate; 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 
drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 
categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, 
prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 
2. activităţi de tipul ”Ziua porţilor deschise”; 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

    1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
    2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
    e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor 

activităţi: 
1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului ; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului; 
3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
4. întocmirea fişelor de post; 
5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
7.  organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 
8. organizarea şedinţelor administrative. 
ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi are obligaţia  să 
asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de 
beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi 
şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de 
Consiliul Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de 
funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de 
către un şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  
(2) Atribuţiile sefului de centru sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului şi 
propune conducerii Direcţiei sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod 
corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, 
codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Direcţiei; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare 
a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
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i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile 
legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a şefului de centru se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate  din Centrul de plasament nr.3 este reprezentat de: 
a) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); 
b) kinetoterapeut (226405); 
c) infirmieră (532103); 
d) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508); 
e) lucrător social (532908) 
(2)  Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 
legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse 
etc.; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii casei situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 
nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 
legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii al Centrului de plasament nr. 3 
îşi desfăşoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în fişa postului. 
ART.11 (1) Personalul administrativ din cadrul Centrului de plasament nr. 3 asigură activităţile 
auxiliare serviciului social şi este reprezentat de: 
a) administrator; 
b) magaziner; 
c) contabil; 
d) muncitor calificat bucătărie; 
e) muncitor calificat croitorie; 
f) muncitor calificat fochist, electrician, zugrav; 
g) muncitor necalificat bucătărie, spălătorie, curăţenie; 
h) şofer. 
(2) Categoriile de personal administrativ prevăzute în statul de funcţii al Centrului de plasament nr.3 
îşi desfăşoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în fişa postului. 
ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul de stat; 
b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
c) donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 
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d) fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
e) din alte venituri, în condiţiile legii. 
 

HOTĂRÂREA NR. 176 

din 31 octombrie 2016 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Adăpostului de zi şi de noapte 
pentru copiii străzii din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.986/19.10.2016 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
nr. 45.973/12.10.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7.986/12.10.2016; 

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 completările 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 prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia de tip rezidenţial a copilului cu dizabilităţi; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Adăpostului de zi şi de noapte 
pentru copiii străzii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 
conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 43/2015, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Adăpostului de zi şi de noapte pentru copiii străzii din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care răspunde 
şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 
Regulament de organizare şi funcţionare a 

Adăpostului de zi şi de noapte pentru copiii străzii  
 
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
"Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii", aprobat în vederea asigurării funcţionării acestuia cu 
respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare 
la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 
pentru angajaţii adăpostului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali, vizitatori.   
ART.2 Serviciul social "Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii", cod serviciu social 8790 
CR-C-III  este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000685/16.05.2014 şi are 
sediul în municipiul Galaţi, str. Furnaliştilor nr. 7, Micro 20.  
ART.3 Scopul serviciului social "Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii" este de a asigura 
îngrijire personală, educare, dezvoltare abilităţi de viaţă independentă, consiliere psihosocială şi 
suport emoţional, supraveghere, reintegrare familială si comunitară, socializare şi activităţi culturale 
atât copiilor străzii cu domiciliul/reşedinţa în judeţul Galaţi cât si copiilor cu domiciliul/reşedinţa în 
alte localităţi. Capacitatea adăpostului este de 15 beneficiari cărora li se acordă cazare pe perioadă 
determinată şi pe timp de noapte.  
ART.4 (1) Serviciul social "Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii" funcţionează cu 
respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 
reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.  
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime 
obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii.  
(3) Serviciul social "Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii" a fost înfiinţat prin: Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 599/28.02.2008 şi funcţionează ca unitate de asistenţă socială, fără 
personalitate juridică în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi.  
 ART.5 (1) Serviciul social "Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii" se organizează şi 
funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă 
socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în 
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale 
în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.  
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Adăpostului de zi şi 
de noapte pentru copiii străzii" sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;  
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 
întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;  
 c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate;  
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;  
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt;  
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după 
caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;  
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 
fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 
ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;  
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;  
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k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 
persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;  
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi 
de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot 
confrunta la un moment dat;  
p) colaborarea adăpostului cu serviciul public de asistenţă socială.  
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii 
străzii" sunt copii cu vârste cuprinse între 3 - 18 ani, aflaţi în dificultate, care se încadrează într-una 
din următoarele categorii: 
a) copii care  locuiesc în stradă, separaţi de familiile lor; 
b) copii care locuiesc cu familiile lor, dar care merg sau sunt duşi  pe stradă pentru a cerşi sau pentru 
a desfăşura alte activităţi; 
c) copii care locuiesc pe stradă împreună cu familiile lor; 
d) copii care au fost identificaţi vagabondând /  lipsiţi de supraveghere pe raza jud. Galaţi.   
(2) Admiterea beneficiarilor se face în baza instituirii măsurii de protecţie specială -  plasament în 
regim de urgenţă dispusă în condiţiile legii de către Directorul General al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi sau în baza Dispoziţiei de admitere emisă de către şeful 
de adăpost. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor: 
a) reintegrare familială,  
b) plasament la un centru de  plasament, la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist,  
c) dobândirea capacităţii depline de exerciţiu. 
d)  părăsirea voluntară a adăpostului si nerevenirea copilului in adăpost timp de o săptămână. 

 (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii 
străzii" au următoarele drepturi:  
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;  
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;  
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;  
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate;  
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;  
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;  
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;  
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi. 
i) copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, 
spirituală, morală şi socială; 
j) copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de resursele 
şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
k) copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
l) copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de 
lege, fără nici o ingerinţă; 
m) copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi 
cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu 
contravine interesului său superior; 
n) copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
o) copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
p) copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a 
beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a 
acestui drept; 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 10 din octombrie 2016 

  

 

r) copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
s) copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
ş) copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de 
întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
t) copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă 
culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, 
precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 
ţ) copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor 
fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 
u) copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
v) copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
x) copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber 
la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale 
comunităţii; 
y) copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 
fundamentale; 
w) copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a 
acestora.  
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii 
străzii" au următoarele obligaţii:  
a) să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului 
individualizat de protecţie, a Planului de intervenţie specifică şi a Programului personalizat de 
intervenţie; 
b) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ 
programului de intervenţie specifică şi a Planului personalizat de intervenţie; 
c) să respecte Normele Interne de Funcţionare (reguli de comportament, program zilnic); 
d) să respecte prevederile prezentului regulament; 
e) să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din adăpost; 
f) să nu părăsească incinta adăpostului fără învoire; 
g) să participe la activităţile organizate în adăpost;  
h) să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
i) să respecte intimitatea celorlalţi; 
j) să participe la activităţi de consiliere în grup; 
k) să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
l) să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe ceilalţi copii/ 
adulţi; 
m) să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
n) să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
o) să respecte proprietatea celorlalţi. 
ART.7 Principalele funcţiile ale serviciului social "Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii" 
sunt următoarele:  
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 
activităţi:  
1. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecţie specială respectiv pe perioada admiterii; 
2. îngrijire personală;  
3. educare;  
4. dezvoltare abilităţi de viaţă independentă;   
5.consiliere psihosocială şi suport emoţional;   
6. supraveghere; 
7.reintegrare familială şi comunitară; 
8. socializare şi activităţi culturale; 
9.  îngrijire medicală curentă; 
10. asigurare hrană caldă. 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea de materiale de prezentare: pliante, ghiduri etc.; 
2. promovarea imaginii adăpostului în comunitate; 
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3. elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 
drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 
categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, 
prin asigurarea următoarelor activităţi:  
1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 
2. activităţi de tipul ”Ziua porţilor deschise”; 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:  
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;  
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;  
3. atragerea de parteneri pentru susţinerea şi/sau diversificarea serviciilor  adăpostului; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi:  
1. stabilirea organizării adăpostului în conformitate cu prevederile standardului ; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării adăpostului;  
3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
4. întocmirea fişelor de post ; 
5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
7. organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 
8. organizarea şedinţelor administrative; 
ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi are obligaţia  să 
asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de 
beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi 
şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de 
Consiliul Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de 
funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale adăpostului sunt asigurate de 
către un şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.  
(2) Atribuţiile şefului de centru sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi 
propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod 
corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, 
codului muncii etc.;  
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;  
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;  
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare 
a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare;  
e) întocmeşte raportul anual de activitate;  
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;  
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal;  
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;  
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;  
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens;  
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare;  
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l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;  
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;  
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile 
legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a şefului de centru se face în condiţiile legii.  
ART.10 (1) Personalul de specialitate din "Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii"  este 
reprezentat de următoarele categorii: 
a) asistent social (263501); 
b)  psiholog (263411).  
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate:       
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 
legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;  
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse;  
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;  
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 
nerespectare a prevederilor prezentului regulament;  
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;  
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 
legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.  
(3) Atribuţiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.  
ART.11 (1) Personalul administrativ din cadrul Adăpostului de zi şi de noapte pentru copiii străzii 
asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii şi este reprezentat 
de:  
a) administrator 
b) muncitor necalificat curăţenie, spălătorie. 
(2) Categoriile de personal administrativ prevăzute în statul de funcţii al Adăpostului de zi şi de 
noapte pentru copiii străzii îşi desfăşoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în 
fişa postului. 
ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, adăpostul are în vedere asigurarea 
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 
aplicabile.  
(2) Finanţarea cheltuielilor adăpostului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a. bugetul de stat; 
b. bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
c. donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 
d. fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
e. din alte venituri, în condiţiile legii. 
 

HOTĂRÂREA NR. 177 
din 31 octombrie 2016 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului maternal din cadrul  
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.985/19.10.2016 
 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 10 din octombrie 2016 

  

 

Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 45.972/12.10.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7.985/12.10.2016; 
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 completările 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 prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia de tip rezidenţial a copilului cu dizabilităţi; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului maternal din cadrul  
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 

 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 48/2015, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Centrului maternal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care răspunde 
şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

ANEXĂ 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului maternal 

 
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
„Centrul maternal” Galaţi, aprobat în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea 
standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la 
informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 
pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali, vizitatori. 
ART.2 Serviciul social „Centrul maternal” cod serviciu social 8790 CR-MC-I, este înfiinţat şi 
administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi acreditat 
conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000685/2014 şi are sediul în mun. Galaţi, str. Brăilei 
nr. 138 B. 
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ART.3  Scopul serviciului social „Centrul maternal” este pentru ocrotirea mamei şi a copilului, 
organizat pe model familial, a cărui misiune este de a permite formarea, menţinerea şi întărirea 
legăturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale. 
ART.4 (1) Serviciul social "Centrul maternal" funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului 
general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 272/2004,  cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul  101/2006 pentru aprobarea standardelor minime 
obligatorii privind serviciile Centrului maternal şi a Ordinului 21 din 2004 pentru protecţia copilului 
în centre de tip rezidenţial. 
(3) Serviciul social menţionat mai sus a fost înfiinţat prin Hotărârea nr.185 din 29 mai 2002 a 
Consiliului Judeţean Galaţi. 
ART.5 (1) Serviciul social Centrul maternal se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor 
generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care 
stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale 
ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi 
în standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Centrul  maternal are următoarele atribuţii: 
a) asigurarea găzduirii pe o perioadă determinată de timp; 
b) programe educaţionale (drepturi şi responsabilităţi părinteşti, abilităţi parentale, puericultură, 
planificare familială, autogospodărire); 
c) consiliere şi susţinere psihologică; 
d) informare şi susţinere în identificarea unui loc de muncă, sau a unui curs de pregătire sau 
reconversie profesională; 
e) informare şi susţinere în demersuri administrative (obţinerea actelor de identitate, certificatelor de 
naştere, drepturilor salariale, sau prestaţii sociale); 
f) reabilitarea legăturilor cuplului mama-copil, cu tatăl copilului sau cu familia de origine sau lărgită; 
g) servicii medicale preventive sau curative pentru mamă – copil. 
(3) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului maternal sunt 
următoarele: 
a) principiu îngrijirii permanente în propria familie; 
b) principiul abordării comprehensive şi multidimensionale a fiecărui caz în parte; 
c) principiul intervenţiei planificate; 
d) principiul parteneriatului mamei cu profesioniştii şi cu comunitatea; 
e) principiul complexităţii serviciilor; 
f) principiul temporizării; 
g) principiul confidenţialităţii; 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul maternal sunt: 
a) mame adolescente, 
b) mame singure, 
c) mame ce au mai mulţi copii, dintre care cel puţin unul din ei sa aibă vârsta cuprinsă intre 0-3 ani, 
d) gravidă aflată în ultimul trimestru de sarcină. 
(2) Admiterea beneficiarilor/cuplurilor se face în baza dispoziţiei de admitere sau a  instituirii măsurii 
speciale privind plasamentul în regim de urgenţă emise de către Directorul general al DGASPC 
Galaţi, prin Hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului, sau prin Hotărârea instanţei de judecată. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor - la încetarea măsurii de protecţie specială:  
a) Planul se servicii are drept obiectiv general re/integrarea familială, socială şi profesională a 
cuplului mamă–copil ocrotit în centrul maternal. În acest caz părăsirea serviciului social se face în 
baza dispoziţiei de încetare a ocrotirii dată de către Directorul general; 
b) În cazul în care cuplul mamă–copil nu poate fi re/integrat în familie, se pot identifica alte soluţii ca 
măsură de protecţie, pentru a servi interesul copilului, respectiv plasamentul la AMP sau plasament 
familial, părăsirea centrului maternal făcându-se în baza hotărârii CPC sau a hotărârii judecătoreşti. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul maternal  au următoarele drepturi: 
a) Dreptul de a fi găzduită şi de a beneficia de serviciile centrului, 
b) Dreptul de a fi tratată ca persoană individuală, fără discriminare etnică, religioasă, culturală, 
c) Dreptul de a utiliza bunurile materiale existente în centru, 
d) Dreptul de a participa la luarea deciziilor referitoare la persoana sa şi la copilul său şi de a-i fi 
respectată opinia, 
e) Dreptul de a fi încurajată activ şi sprijinită pentru a-şi îmbunătăţi educaţia, 
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f) Dreptul de a beneficia de servicii de educaţie pentru sănătate, planificare familială şi consiliere 
contraceptivă şi de a fi încurajate să ducă un mod de viaţă sănătos, 
g) Dreptul la confidenţialitate, atât timp cât nu afectează drepturile copilului şi ale persoanelor din 
centru (rezidente, personalul centrului), 
h) Dreptul de a primi vizite, conform programului aprobat de şeful centrului, 
i) Dreptul de a adresa sesizări, verbale sau scrise, şeful centrului referitor la probleme de relaţionare 
cu alte mame, membri ai personalului sau alte nemulţumiri personale, 
j) Dreptul de a beneficia de drepturile băneşti ce i se cuvin (şomaj, pensie de întreţinere,  salariu); 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul maternal au următoarele obligaţii: 
a)  Să respecte prezentele norme interne ale centrului, 
b) Să respecte drepturile copilului şi să conştientizeze responsabilitatea ce-i revine faţă de copil; Este 
interzisă violenţa verbală, fizică şi psihică faţă de propriul copil sau ceilalţi copii din centru; 
c)  Să trateze fără discriminare persoanele cu care relaţionează (rezidente, personal, vizitatori). Este 
interzisă violenţa fizică, verbală şi psihică faţă de persoanele cu care relaţionează, astfel de 
manifestări ducând automat la rezilierea contractului de rezidenţă; 
d) Să efectueze examenele medicale prevăzute de prezentele norme interne, atât la admiterea în 
centru, cât şi periodic, conform legislaţiei în vigoare; 
e)  Să păstreze şi să întreţină bunurile materiale existente în centru (mobilier, aparatură electro-
casnică, jucării, cărţi, echipamentul copilului, cazarmamentul alocat etc.) pe care le utilizează. În 
cazul deteriorării sau distrugerii bunurilor din centru, mama va suporta cheltuielile pentru înlocuirea 
lor; 
f) Rezidentele sunt obligate să respecte confidenţialitatea datelor la care au acces; 
g) Este interzis fumatul în incinta centrului; 
h)Este interzisă introducerea şi consumarea băuturilor alcoolice şi a drogurilor, sub sancţiunea 
rezilierii contractului de rezidenţă chiar de la prima abatere de acest gen. 
ART.7  Principalele funcţiile ale serviciului social Centrului maternal sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 
activităţi: 
1. primire si găzduire temporară 
2. protecţie şi îngrijire  
3. suport emoţional  
4. consiliere psihologică 
5. educare 
6. reintegrare familială şi comunitare, 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea de materiale de prezentare: pliante, ghiduri etc.; 
2. promovarea imaginii centrului în comunitate; 
3. elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 
drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 
categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, 
prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. activităţi de socializare (ziua internaţionala a copilului, ziua mamei ) 
2. campanii de promovare a drepturilor copilului; 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
3. atragerea de parteneri pentru susţinerea şi/sau diversificarea serviciilor centrului; 
4. de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
5. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului ; 
6. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului; 
7. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
8. întocmirea fişelor de post ; 
9. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
10. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
11. organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 
12. organizarea şedinţelor administrative; 
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ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi are obligaţia  să 
asigure structura de personal,  în condiţiile legislaţiei în vigoare şi de specificul serviciilor oferite.  
(2) Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de 
funcţii, aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi.  
(3) Centrul maternal având o structura de personal formată din :  
a) 1 şef centru 
b) 7 educatori puericultori 
c) 1 asistent medical  
d) 1 infirmieră  
(3) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de 
funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de 
către un şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.  
(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile 
legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a şefului de centru se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate  din Centrul maternal Galaţi este reprezentat de următoarele 
categorii: 
a) asistent medical generalist (325901),  
b) lucrător social (532908) 
c) educator puericultor (234203); 
d) infirmiera (532103); 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 
legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse 
etc.; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 
nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 
legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Atribuţiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.  
ART.11 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul de stat; 
b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
c) donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege. 
 

HOTĂRÂREA NR. 178 

din 31 octombrie 2016 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de recuperare şi 
reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 1 din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.984/19.10.2016 
 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
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Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
nr. 45.971/12.10.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7.984/12.10.2016; 

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 completările 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 prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia de tip rezidenţial a copilului cu dizabilităţi; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de recuperare şi 
reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 1 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 52/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr.1 din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care răspunde 
şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

ANEXĂ 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a  

Centrul de recuperare şi reabilitate a persoanelor cu handicap nr. 1 
 
Art.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document ce cuprinde toată activitatea 
procedurală a Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 1 (CRRPH nr. 1), 
aprobat în vederea cunoaşterii şi analizei sale aprofundate. 
(2) CRRPH nr. 1 este o unitate de asistenţă socială, de tip rezidenţial, fără personalitate juridică aflată 
în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
(3) CRRPH nr. 1 rolul de a asigura la nivelul local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă 
specială a persoanelor adulte cu handicap prin creşterea şanselor recuperării parţiale şi de a acorda 
sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor cu handicap. 
(4) Profilul unităţii - recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap neuro-psiho-motor: 
a) psihic – retard mental sever, OI<34; 
b) neuro - motor – pareze, tetrapareze spastice forme severe cu impotenţă funcţională severă sau 
totală; 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 10 din octombrie 2016 

  

 

(5) Recuperarea retardului mental sever prin programe educaţionale şi instruire în funcţie de gradul 
de dizabilitate psihică; impotenţa funcţională neuro-motorie se realizează prin kinetoterapie conform 
Planului Individualizat de Intervenţie. 
(6) Unitatea este de tip rezidenţial având o capacitate de 36 locuri (25 băieţi, 11 fete). 
Art.2 (1)  CRRPH nr. 1, cod serviciu social 8790CR-D – II, este înfiinţat şi administrat de furnizorul 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, acreditat conform Certificatului 
de acreditare nr. 000685/16.05.2014 . 
(2) CRRPH nr. 1 funcţionează conform deciziei de acreditare nr. 536/25.01.2016 şi are sediul în 
Municipiul Galaţi, str. Mihail. Sadoveanu nr. 10,  
Art.3 Obiectivele CRRPH nr. 1 sunt următoarele: 
a) furnizarea serviciului de recuperare  persoanelor cu dizabilităţi neuropsihomotorii; 
b) promovarea şi popularizarea imaginii centrului în comunitate; 
c) formarea/dezvoltarea autonomiei personale a beneficiarilor (abilităţi de autoservire, îngrijire 
personală, autogospodărire, etc.); 
d) formarea/dezvoltarea abilităţilor şi comportamentelor sociale, socializare, dezvoltarea relaţiilor 
interpersonale (excursii, spectacole, vizite la diferite obiective turistice); 
e) dezvoltarea/menţinerea relaţiei cu familia şi comunitatea; 
f) crearea unui climat cât mai apropiat de cel familial (serbări de Crăciun, Paşte, zile onomastice, 
aniversări, etc.). 
Art.4 CRRPH nr. 1 este înfiinţat şi funcţionează în concordanţă cu : 
a) Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
c) Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi 
completările ulterioare; 
d) Ordinului MMFPSPV nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
e) HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a 
nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de 
întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
f) HG. 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 ; 
g) Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 441/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap adulte; 
h) Decizia de acordare a Licenţei de funcţionare nr. 536/25.01.2016. 
Art.5 Principiile care stau la baza activităţii CRRPH nr. 1 sunt: 
a) Principiul respectării demnităţii umane. Fiecărei persoane îi este respectată demnitatea prin 
evitarea atitudinilor şi comportamentelor umilitoare şi degradante; 
b) Principiul nondiscriminării şi egalităţii şanselor. Politica în domeniu va fi aplicată fără 
discriminare având în vedere respectarea şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Aceste 
drepturi sunt aplicabile în egala măsură cetăţenilor români şi cetăţenilor străini aflaţi în mod legal în 
România, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi prin asigurarea accesului liber 
şi nediscriminatoriu al acestora la serviciile specifice destinate prevenirii instituţionalizării 
persoanelor cu handicap; 
c) Principiul echităţii sociale conform căruia, persoanele aflate în situaţii de risc social au dreptul la 
asistenţă şi protecţie socială în condiţiile legii; 
d) Principiul respectului şi recunoaşterii calităţii şi experienţei fiecărei persoane; 
e) Păstrarea respectului de sine şi a demnităţii persoanei cu handicap; 
f) Promovarea implicării locale, în mod special a autorităţilor publice, pentru a identifica şi a 
diagnostica în mod corect natura problemelor şi a riscurilor; 
g) Principiul complementarităţii dintre prevenire şi combatere; 
h) Principiul parteneriatului; 
i) Principiul abordării multidisciplinare. Asigurarea accesului beneficiarilor la servicii în funcţie de 
nevoile identificate, se realizează printr-o abordare multidisciplinară şi multisectorială; 
j) Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
k) Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării tinerilor; 
Art.6 (1) Beneficiarii CRRPH nr. 1 sunt persoane care îndeplinesc următoarele condiţii: 
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a) au certificat de încadrare în grad de handicap grav/accentuat; 
b) au domiciliul în judeţul Galaţi; 
c) nu au posibilitatea integrării/reintegrării în familie; 
d) au vârsta peste 18 ani 
(2) Condiţiile de admitere în centru sunt următoarele: 
a) respectarea condiţiilor prevăzute la alin. 1 
b) documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor; 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor: 
a) transfer la o altă instituţie; 
b) integrare în familie; 
c) deces. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de CRRPH nr. 1 au următoarele drepturi: 
a) De a li se păstra datele cu caracter personal în siguranţă şi confidenţialitate; 
b) De a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi, pedepsiţi; 
c) De a fi trataţi şi a avea dreptul la serviciile sociale fără discriminare; 
d) De a nu desfăşura activităţi aducătoare de venituri pentru centrul rezidenţial; 
e) De a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal; 
f) De a avea acces la asistenţa medicală; 
g) Păstrarea respectului şi demnităţii tânărului cu handicap; 
h) Păstrarea intimităţii beneficiarului; 
i) Asigurarea protecţiei şi asistenţei în exercitarea drepturilor tinerilor; 
j) Dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 
k) Să fie asigurate măsuri de siguranţă şi securitate ale tinerilor pentru evitarea oricăror evenimente şi 
accidente cu potenţial vătămător. 
Art.7 Principalele funcţii ale serviciului social CRRPH nr. 1 sunt: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor 
activităţi: 
1. găzduire şi asigurarea hranei; 
2. supraveghere; 
3. îngrijire personală; 
4. recuperare/reabilitare; 
5. socializare; 
6. asistenţă medicală; 
7. ergoterapie şi terapie ocupaţională. 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi a publicului larg 
despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. accesarea şi facilitarea la serviciile medicale, educative, recreative, etc.; 
2. realizarea unui Ghid al beneficiarilor şi asigurarea informării asupra conţinutului acestuia; 
3. asigurarea accesului şi furnizarea de materiale informative potenţialilor beneficiari; 
4. colaborarea cu instituţiile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei sociale sau conexe; 
5. realizarea de activităţi de promovare a imaginii serviciului social prin asigurarea accesului liber al 
publicului larg; 
6. elaborarea de rapoarte de activitate. 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 
drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 
categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, prin asigurarea 
următoarelor activităţi: 
1. participare activă la viaţa comunităţii; 
2. elaborarea şi aplicarea Cartei drepturilor beneficiarilor; 
3. aplicarea de chestionare privind identificarea situaţiilor de abuz; 
4. prevenirea situaţiilor de abuz sau neglijenţă, precum şi aplicarea unei proceduri prin  identificarea şi 
soluţionarea situaţiilor de abuz şi neglijenţă. 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
3. realizarea şi aplicarea de chestionare de satisfacţie a clientului; 
4. stabilirea de obiective SMART şi a indicatorilor de performanţă cu evaluarea periodică a acestora. 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului: 
1. respectarea sumelor alocate pe beneficiar stabilite prin normative legale în vigoare; 
2. folosirea în mod eficient a resurselor materiale aflate în dotarea centrului social; 
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3. stimularea perfecţionării şi autoperfecţionării. 
Art.8 (1) Structura de personal a  CRRPH nr. 1 este formată din următoarele categorii: 
a) personal de conducere: şef centru; 
b) personal de administrare; 
c) magaziner; 
d) asistent social; 
e) psihopedagog; 
f) kinetoterapeut; 
g) asistent medical; 
h) instructori; 
i) infirmiere; 
j) bucătari; 
k) muncitori necalificaţi spălătorie/curăţenie; 
l) muncitor calificat croitorie; 
m) muncitor calificat fochist; 
n) şofer; 
o) inspectori de specialitate; 
p) muncitor calificat. 
(2) Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul 
de funcţii aprobat.  
Art.9 (1) Personalul de conducere este reprezentat de şeful de centru. 
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi 
propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod 
corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, 
Codului Muncii; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile 
în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de 
asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă 
nevoilor persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i) Ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitor la încălcarea 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea serviciilor desfăşurate de către personalului din cadrul centrului şi dispune 
în limita competenţei măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, 
după caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a Regulamentului 
de organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor, a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii/reprezentanţii legali a contractelor de furnizare a serviciilor 
sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil; 
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 
învăţământ superior cu diplomă de licenţă. 
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile 
legii. 
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Art.10 (1)  Personalul de specialitate poate fi: 
a) asistent medical generalist (325901); 
b) asistent social (263500); 
c) kinetoterapeut (226405); 
d) instructor educator pentru activităţi de resocializare (263508) 
e) infirmieră (9532103); 
f) psihopedagog (263412) 
(2)  Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 
legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse, 
etc. 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 
nerespectare a prevederilor prezentului regulament, etc. 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 
legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
Art.11 (1)  Personalul administrativ asigură activităţi auxiliare serviciului social şi poate fi: 
a) administrator; 
b) magaziner; 
c) muncitor necalificat spălătorie/curăţenie; 
d) muncitor calificat bucătărie; 
e) muncitor calificat fochist; 
f) muncitor calificat croitorie. 
(2) Atribuţiile personalului  sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.  
ART. 12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 
aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul de stat; 
b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
c) alte surse, în conformitate cu prevederile legale. 
 

HOTĂRÂREA NR. 179 

din 31 octombrie 2016 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de recuperare şi 
reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2 din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.982/19.10.2016 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
nr. 45.969/12.10.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7.982/12.10.2016; 

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 completările 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; 
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Având în vedere prevederile prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia de tip rezidenţial a copilului cu dizabilităţi; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de recuperare şi 
reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 53/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2 din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care răspunde 
şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

ANEXĂ 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a  

Centrul de recuperare şi reabilitate a persoanelor cu handicap nr. 2 
 
Art.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
"Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2”, aprobat în vederea asigurării 
funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului 
persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 
pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali, vizitatori. 
Art.2  Serviciul social "Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2”, cod 
serviciu social 98790 CR-D-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, acreditat Certificatului de acreditare Seria AF nr. 
000685/16.05.2014 şi are  sediul în str. Furnaliştilor, nr. 7. 
Art.3 Scopul serviciului social "Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2" 
este de a asigura la nivel local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor 
adulte cu handicap prin creşterea şanselor recuperării parţiale şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru 
prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor cu handicap. 
Art.4 (1) Serviciul social "Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2" 
funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale, reglementat de: 
a) Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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c) Hotărârea Guvernului nr. 268 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
cu modificările şi completările ulterioare; 
d) Ordinul MMFPSPV nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi cu modificările şi 
completările ulterioare; 
e) Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 
serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte 
contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din 
centrele rezidenţiale, cu modificările şi completările ulterioare; 
f) Hotărârea 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 precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul MMFPSPV nr. 67/2015 privind aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilităţi cu modificările şi completările ulterioare; 
(3) Serviciul social "Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2" este înfiinţat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi  nr. 263/2013 şi funcţionează ca unitate de asistenţă 
socială, fără personalitate juridică, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi; 
Art.5 (1) Serviciul social "Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2" se 
organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de 
asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale 
prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate 
aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrul de recuperare 
şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2"  sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după 
caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 
fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 
ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
 j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
 k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 
persoanei beneficiare de a trăi independent; 
 l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
 m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
 n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
 o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi 
de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot 
confrunta la un moment dat; 
 p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 
Art.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în “Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor 
cu handicap nr. 2" sunt: persoane adulte cu handicap neuro-psiho-motor: psihic – retard mental sever, 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 10 din octombrie 2016 

  

 

QI<34; neuro-motor-pareze, tetrapareze spastice, forme severe cu impotenţă funcţională parţială sau 
totală. 
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 
a) Admiterea se face pe baza unei evaluării complexe efectuate de către echipa pluridisciplinară din 
cadrul centrului şi este condiţionată de evaluarea medico-socială şi recomandarea Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi. 
b) In urma evaluării menţionată mai sus admiterea în centru se face în baza dispoziţiei de admitere a 
Directorului General urmată de încheierea unui Contract de furnizare de servicii. Contractul de 
furnizare servicii se încheie între centru şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia. 
c) La intrarea în Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2 se transmit 
următoarele  documente: fişa de evaluare a adultului, copii după actele de stare civilă, dovezi de 
vaccinare, copii după documente medicale care atestă starea de sănătate şi prezintă evoluţia în timp a 
tinerilor, copii după alte acte care se referă la modul de viaţă al adultului până la instituţionalizare, 
Certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, copie după Planul de intervenţie 
individualizat. 
d) La intrarea în Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2 tânărului i se 
pun la dispoziţie: îmbrăcăminte, articole necesare igienei personale şi alte obiecte necesare, potrivit 
reglementărilor legale, precum şi sprijin psihologic pentru evitarea traumelor mutării. 
e) La intrarea în Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2 adultul (atât cât 
este posibil) şi reprezentanţii săi legali sunt informaţi asupra centrului (adresa, telefon, modulul din 
care va face parte, organizare şi reguli interne, programul de viaţă, program de vizită). 
f) La intrarea în centru, adultul se înregistrează în registrul de evidenţă şi i se întocmeşte dosarul. 
g) Dosarul  personal al beneficiarului conţine, cel puţin, următoarele documente:  
1. decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de conducătorul centrului/reprezentantul 
furnizorului, în original; 
2. copie de pe actele de identitate ale beneficiarului; 
3. copie de pe certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al aparţinătorului; 
4. copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap; 
5. contractul de furnizare servicii semnat de părţi, în original; 
6. documente doveditoare a situaţiei locative; 
7. raportul de anchetă socială; 
8. investigaţii paraclinice; 
h) Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului şi sunt depozitate în 
condiţii care să permită păstrarea confidenţialităţii datelor.  
i) Se repartizează adultul la un modul în funcţie de vârstă, sex, grad de şcolarizare, tip de handicap 
şi alte criterii conform legislaţiei în vigoare de către echipa multidisciplinară. 
(3) Încetarea serviciilor se realizează în baza dispoziţiei  Directorului General al DGASPC Galaţi. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de recuperare şi reabilitare a 
persoanelor cu handicap nr. 2" au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu   
dizabilităţi. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de recuperare şi reabilitare a 
persoanelor cu handicap nr. 2" au următoarele obligaţii: 
 a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 
economică; 
 b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor 
sociale; 
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 c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în 
funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
 d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
 e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
 Art.7  Principalele funcţiile ale serviciului social "Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor 
cu handicap nr. 2" sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarele activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioada nedeterminata; 
3. îngrijire personală şi supraveghere; 
4. recuperare; 
5. socializare; 
6.asistenţă medicală. 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. organizarea serbărilor cu diferite ocazii ( 8 martie, Paşte, 1 iunie, Crăciun); 
2. primirea de voluntari sau practicanţi; 
3. elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 
drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 
categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, 
prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. excursii; 
2. vizite; 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
 e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
 1. întocmirea necesarelor anuale şi lunare; 
 2. instruirea periodică a personalului; 
 3. evaluarea furnizorilor; 
 4. evaluarea anuală a personalului; 
 Art.8  (1) Serviciul social "Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2" are o 
structură de personal formată din: 
 a) personal de conducere: şef de centru; 
 b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar:  instructori de 
educaţie, infirmiere, asistente medicale; 
 c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire:                  
magaziner, bucătari, muncitor necalificat, muncitor calificat –fochist; 
 d) voluntari: la cerere. 
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1,2/1. 
Art.9 (1) Personalul de conducere este reprezentat de şef de centru; 
(2) Atribuţiile şefului de centru sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi 
propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod 
corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, 
codului muncii etc.; 
 b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 
 c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
 d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile 
în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de 
asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă 
nevoilor persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 
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g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
 i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
 j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens; 
 k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
 n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 
 o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 
 p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
 r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
 (3) Funcţia de şef de centru se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 
 (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 
învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 
ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în 
domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în 
domeniul serviciilor sociale. 
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile 
legii. 
Art.10  (1) Personalul de specialitate este: 
a) asistent medical generalist (325901); 
b) asistent social (263501); 
c) infirmieră (532103); 
d) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508); 
e) kinetoterapeut (226405); 
(2) Atribuţiile ale personalului de specialitate sunt conform fişei postului: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 
legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse 
etc.; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 
nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 
legislaţiei; 
 g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
 Art.11 Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social conform fişei 
postului: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi este: 
a) administrator; 
b) magaziner; 
c) personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă; 
d) şofer; 
e) muncitor calificat; 
f) muncitor necalificat. 
Art.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
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(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 
b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 
c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti; 
d) bugetul de stat; 
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 
străinătate; 
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 180 

din 31 octombrie 2016 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de reabilitare şi 
reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.983/19.10.2016 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
nr. 45.970/12.10.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7.983/12.10.2016; 

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 completările 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 prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia de tip rezidenţial a copilului cu dizabilităţi; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de reabilitare şi 
reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 46/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Centrului de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor Casa „David Austin” - Munteni 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
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Judeţean Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care răspunde 
şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

ANEXĂ 
Regulament de organizare şi funcţionare a 

Centrului de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa  David Austin” 
                             
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin”, aprobat în vederea 
asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării 
accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 
pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali, vizitatori. 
ART.2 Serviciul social Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David 
Austin”, cod serviciu social 8790CR-C-I  este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria 
AF nr. 000685/16.05.2014 şi are sediul în com. Munteni, jud. Galaţi 
ART.3 Scopul serviciului social " Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa 
David Austin”,  este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului cu dizabilităţi de natura 
psihica si comportamentala, separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în 
condiţiile legii a măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familie extinsă, plasamentul la 
o familie substitutivă. 
ART.4 (1) Serviciul social Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David 
Austin” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte 
normative secundare aplicabile domeniului. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi 
Adopţie  nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru 
protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi. 
(3) Serviciul social menţionat mai sus a fost înfiinţat prin Hotărârea nr.76 din 27.10.2000 a 
Consiliului Judeţean Galaţi . 
ART.5 (1) Serviciul social Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David 
Austin” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul 
naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor 
sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte 
acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate 
aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul de reabilitare 
şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după 
caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 
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h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 
fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 
ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 
persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului şi a familiei acestuia cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 
cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6 (1)  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de reabilitare şi reintegrare socială 
a copiilor „Casa David Austin” sunt copii/tineri cu vârste cuprinse între 7 - 18/ 26 ani, cu 
dizabilităţi, aflaţi în dificultate, care se încadrează într-una din următoarele categorii: 
a) copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi 
pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 
b) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi 
care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi 
(2) Admiterea beneficiarilor se face în baza instituirii măsurii de protecţie specială -  plasament sau 
plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia Copilului,  
Instanţa Judecătorească sau Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor - la încetarea măsurii de protecţie specială prin: reintegrare 
familială, plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist,  dobândirea capacităţii 
depline de exerciţiu. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de reabilitare şi reintegrare 
socială a copiilor „Casa David Austin” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi: 
1. copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, 
mentală, spirituală, morală şi socială; 
2. copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de 
resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
3. copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
4. copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute 
de lege, fără nici o ingerinţă; 
5. copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi 
cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu 
contravine interesului său superior; 
6. copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
7. copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
8. copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a 
beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a 
acestui drept; 
9. copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
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10. copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
11. copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de 
întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
12. copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă 
culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, 
precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 
13. copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus 
pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 
14. copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
15. copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
16. copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber 
la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale 
comunităţii; 
17. copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 
fundamentale; 
18. copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a 
acestora. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de reabilitare şi reintegrare 
socială a copiilor „Casa David Austin” au următoarele obligaţii: 
1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului 
individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/ Planului de Recuperare/ Servicii şi 
a planului personalizat de intervenţie, după caz; 
2. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ 
programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de 
intervenţie ; 
3. să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 
4. să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 
5. să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 
6. să participe la activităţile organizate în centru;  
7. să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
8. să respecte intimitatea celorlalţi; 
9. să participe la activităţi de consiliere în grup; 
10.să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
11.să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ 
adulţi; 
12.să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
13.să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
14.să respecte proprietatea celorlalţi. 
ART.7 Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a 
copiilor „Casa David Austin” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 
activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecţie specială; 
3. îngrijire personală; 
4. educare; 
5. dezvoltare abilităţi de viaţă independentă; 
6. consiliere psihosocială şi suport emoţional; 
7. supraveghere; 
8.reintegrare familială şi comunitară; 
9. socializare şi activităţi culturale; 
10. îngrijire medicală curentă; 
11. preparare hrană caldă. 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea de materiale de prezentare: pliante, ghiduri etc.; 
2. promovarea imaginii centrului în comunitate; 
3. elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 
drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 
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categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, 
prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 
2. activităţi de tipul programe artistice cu participarea comunităţii 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
3. atragerea de parteneri pentru susţinerea şi/sau diversificarea serviciilor  centrului; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului ; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului; 
3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
4. întocmirea fişelor de post; 
5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
7.  organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 
8. organizarea şedinţelor administrative; 
ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi are obligaţia  să 
asigure structura de personal,  în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de 
beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi 
şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de 
Consiliul Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de 
funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de 
către un şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea 
DGASPC Galaţi 
(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile 
legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a şefului de centru se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate  din Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor 
„Casa David Austin” este reprezentat de următoarele categorii: 
a) asistent medical generalist (325901),  
b) asistent social (263501); 
c) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508); 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 
legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse 
etc.; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 
nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 
legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Atribuţiile acestor categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea 
DGASPC Galaţi       
ART.11  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire este format din: 
a) Administrator 
b) Inspector de specialitate cu studii economice 
c) şofer 
d)  Muncitor necalificat spălătorie 
e)  Referent 
f)   Muncitor calificat bucătărie  
g)  Muncitor necalificat bucătărie  
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h)   Muncitor necalificat - supraveghetor de noapte 
i)  Muncitor necalificat - curăţenie.    
ART.12 Atribuţiile acestor categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de 
conducerea DGASPC Galaţi.       
ART.13 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul de stat; 
b)bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
c)  donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 
d)fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
e) din alte venituri, în condiţiile legii. 
 

HOTĂRÂREA NR. 181 

din 31 octombrie 2016 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de pregătire pentru o 
viaţă independentă ,,Dragoş” Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.991/19.10.2016 
 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
nr. 44.978/12.10.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7.991/12.10.2016; 

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 completările 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 prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia de tip rezidenţial a copilului cu dizabilităţi; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de pregătire pentru o 
viaţă independentă „Dragoş” Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 66/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
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Judeţean Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care răspunde 
şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

ANEXĂ 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de pregătire  

pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi 
 

ART.1 (1) Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi este parte a serviciilor 
sociale de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu dizabilităţi, organizat ca unitate de asistenţă 
socială cu cazare, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 
pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali, vizitatori.  
ART.2 Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi acreditat conform Deciziei 
de acordare a licenţei de funcţionare nr. 474 din 25.01.2016,cu sediul în Galaţi, str. Traian nr. 203- 
parter, cod serviciu social 8790 CR-D-IV, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi acreditat conform Certificatului de acreditare Seria 
AF nr. 000685/16.05.2014 . 
ART.3 Scopul Centrului de pregătire pentru o viaţă Independentă „Dragoş” Galaţi este asistenţa şi 
protecţia socială în regim rezidenţial în vederea pregătirii pentru o viaţă independentă şi inserţiei 
sociale, a tinerilor majori cu dizabilităţi, care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi nu au 
posibilitate de reintegrare în familie. 
ART.4  (1) Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi este înfiinţat şi 
funcţionează în concordanţă cu prevederile: 
i) Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
j) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
k) Hotărârea Guvernului nr. 268 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
cu modificările şi completările ulterioare ; 
l) Ordinului MMFPSPV nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
m) Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 
serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte 
contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din 
centrele rezidenţiale, cu modificările şi completările ulterioare; 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul MMFPSPV nr.67/ 2015  privind aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare.  
(3) Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi a fost înfiinţat prin 
reorganizarea  Centrului de Găzduire Temporară a tinerilor. 
ART.5 (1) Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi se organizează şi 
funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă 
socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în 
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 
materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.  
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului  de pregătire 
pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi sunt următoarele:  
a) protejarea şi promovarea drepturilor beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi 
tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la  beneficiari;  
b) integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi şi obligaţii egale ca toţi 
ceilalţi membri ai societăţii; 
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c) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
d) libertatea de a consimţi şi a decide; 
e) încurajarea iniţiativelor individuale ale  beneficiarilor şi a implicării active a acestora în activităţile 
centrului; 
f) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului beneficiarilor; 
g) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării  beneficiarilor;  
h) deschiderea către comunitate;  
i) ascultarea opiniei beneficiarului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de 
gradul său de maturitate; 
j) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 
fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 
ataşament; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în comunitate, în familie, după 
caz, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 
beneficiarului de a trăi independent; 
l) cooperare şi parteneriate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe multidisciplinare;  
n) primordialitatea responsabilităţii persoanei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de 
integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta 
la un moment dat;  
o) colaborarea cu alte instituţii ale statului de interes pentru beneficiarii centrului. 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de pregătire pentru o viaţă 
Independentă „Dragoş” Galaţi, sunt tineri (persoane majore) cu dizabilităţi, proveniţi din sistemul de 
protecţie specială, care nu mai urmează nicio formă de învăţământ la zi şi nu au posibilitatea  
reintegrării în familie,  aflându-se astfel în situaţie de excluziune socială.  
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:  
a) acte necesare:   
1. cererea solicitantului;  
2. copie carte identitate şi certificat naştere solicitant 
3. copii după actele de studii; 
4. copii după certificat de încadrare în grad de handicap; 
5. adeverinţă medicală; 
6. istoric medical şi acte medicale recente care atestă starea de sănătate: internări, scrisori medicale, 
reţete; 
7. copie după hotărârea de încetare a măsurii de plasament sau sentinţă civilă; 
8. adeverinţa eliberată de DGASPC din care să rezulte traseul instituţional, însoţit de documentele 
originale sau copii conforme cu originalul; 
9. ultimul raport de reevaluare a situaţiei tânărului/tinerei. 
b) criteriile de eligibilitate: 
1. au beneficiat de o măsură de protecţie specială în sistemul de protecţie al copilului şi/sau cel puţin 
un an în cadrul organizaţiilor non - guvernamentale;  
2. au devenit persoane majore; 
3. nu mai urmează o formă de învăţământ la zi; 
4. nu au posibilităţi de re/integrare în familie la sfârşitul perioadei de protecţie; 
5. nu deţin locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii; 
6. au deprinderi minime de autogospodărire şi viaţă independentă; 
7. existenta locuri disponibile. 
(3) Condiţiile de admitere sunt prevăzute în procedura de admitere regăsită în manualul de proceduri.  
(4) Ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de admitere în centru se încheie contract individual de 
furnizare a serviciilor sociale, denumit in continuare contract de servicii.  
(5) Durata contractului este de la 6 luni până la 24 de luni, cu posibilitate de prelungire prin 
reevaluarea periodică. Modalitatea de încheiere a contractului de servicii este prevăzuta în procedura 
de admitere în centru.                                                                                                                                                   
(6) Pentru atingerea scopului principal al centrului şi anume inserţia socială, la stabilirea contribuţiei 
pentru beneficiarii care realizează venituri, s-a avut în vedere responsabilizarea beneficiarilor în 
calitate de viitori contribuabili ai comunităţii,  
(7) Suma se stabileşte în conformitate cu prevederile legale specifice, în cuantum de 200 lei pentru 
tinerii angajaţi cu normă întreagă şi 100 lei pentru cei cu normă parţială de lucru sau venituri din alte 
surse legale conform dispoziţiei Directorului General al D.G.A.S.P.C. Galaţi. 
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(8) Plata serviciilor se realizează prin angajament de plată - anexă a contractului de servicii şi se 
aplică din momentul în care beneficiarul demonstrează cu documente, sursa legală de venit (contract 
de muncă cu normă întreagă / parţială, pensie pentru incapacitate temporară de muncă). 
(9) Contractul de servicii şi angajamentul de plată-anexă a acestuia se întocmesc  de către personalul 
specializat al centrului. 
(10) Condiţiile de încetare a acordării serviciilor sunt prevăzute în procedura de încetare/ sistare 
prevăzute în manualul de proceduri. 
(11) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de pregătire pentru o viaţă 
independentă „Dragoş” Galaţi au următoarele drepturi: 
a) dreptul de a fi asistaţi în aceasta structura de tip rezidenţial  doar o singură dată şi anume la 
ieşirea din sistemul de protecţie a copilului; 
b) de a fi informaţi în timp util şi în termeni accesibili asupra: 
1. drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc; 
2. serviciilor acordate, activităţilor derulate, regulamentului de organizare şi funcţionare al centrului, 
manual de procedură, ghidul beneficiarului şi a oricăror aspecte considerate necesare pentru a fi 
respectate; 
3. modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale; 
4. oportunităţii acordării altor servicii sociale; 
5. listei la nivel local cuprinzând furnizorii de servicii sociale acreditaţi să acorde alte tipuri de  
servicii sociale necesare reinserţiei sociale a beneficiarilor; 
6. măsurilor de apărare împotriva incendiilor 
c) dreptul de a participa la luarea deciziilor privind intervenţia socială individuala;  
d) dreptul de a participa la toate activităţile care se organizează în centru;  
e) dreptul de a fi tratat individualizat pentru o valorizare maximală a potenţialului personal; 
f) dreptul la intimitate; 
g) dreptul de a circula liber respectând regulamentele centrului; 
h) dreptul de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate; 
i) dreptul de a primi vizite ale rudelor, prietenilor, etc. şi de a-i vizita în timpul liber; 
j) dreptul la hrană, spaţiul de locuit, cazarmament şi echipament, igienă personală; 
k) dreptul la sprijin pentru accesarea serviciilor medicale; 
l) dreptul la suport în vederea integrării profesionale; 
m) dreptul la suport în vederea obţinerii unei locuinţe proprii sau închiriate; 
n) dreptul de a urma cursuri de specializare/ recalificare profesională;  
o) dreptul de a-şi aniversa evenimentele importante din viaţa sa, precum şi sărbătorile religioase;  
p) dreptul de a se exprima liber fără a aduce atingere imaginii publice a instituţiei; 
q) dreptul de a  sesiza orice nemulţumire în ceea ce priveşte calitatea serviciilor care îi sunt oferite 
fără teamă de consecinţe, respectând ierarhia prevăzută în documentele interne; 
r) dreptul la nediscriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală 
ori socială; 
s) dreptul la demnitate, intimitate şi respectarea vieţii intime fără a afecta prin acţiunile individuale 
ceilalţi beneficiari ai centrului; 
t) dreptul de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite;  
u) dreptul de a renunţa în condiţii obiective la serviciile centrului.  
(12) Ca şi beneficiari ai serviciilor sociale acordate în centru, tinerii au următoarele obligaţii şi 
îndatoriri: 
a) să participe activ la reevaluarea şi revizuirea planului individualizat de intervenţie; 
b) să respecte termenele şi clauzele stabilite în planul individualizat de intervenţie; 
c) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 
economică;  
d) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, stipulate 
în contractul de servicii, din data de la care realizează venituri; 
e) să plătească contribuţia lunară la termenul stabilit în angajamentul de plată; 
f) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală pe parcursul acordării 
serviciilor sociale;  
g) să respecte prevederile prezentului regulament; 
h) să respecte programul centrului; 
i) să asigure integritatea bunurilor centrului şi să ia poziţie fermă faţă de persoanele care nu respectă 
această regulă; 
j) să utilizeze potrivit instrucţiunilor substanţele, instalaţiile, echipamentele şi aparatura centrului; 
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k) să nu efectueze manevre, reparaţii şi modificări nepermise ale instalaţiilor şi echipamentelor 
centrului; 
l) să aibă un comportament civilizat faţa de angajaţii centrului şi faţă de ceilalţi beneficiari; 
m) să colaboreze cu personalul centrului; 
n) să păstreze liniştea şi să întreţină curăţenia în centru; 
o) să nu administreze bunurile altui beneficiar al centrului; 
p) să-şi asigure igiena corporală şi să participe la igienizarea spaţiului locativ, a spaţiilor utilizate în 
comun şi în curtea aferentă centrului; 
q) să nu consume şi să nu introducă băuturi alcoolice în incinta centrului; 
r) să informeze personalul de serviciu când pleacă, unde pleacă şi la ce oră se întoarce, respectând 
programul centrului; 
s) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă de 
personalul centrului; 
t) să comunice imediat personalului angajat orice situaţie pe care este îndreptăţit să o considere un 
pericol pentru securitatea centrului. 
ART.7 Principalele funcţii ale Centrului de Pregătire pentru o Viaţă independentă „Dragoş” sunt 
următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor 
activităţi: 
1. găzduirea şi asigurarea hranei zilnice; 
2. sprijin şi îndrumare pentru asistenţă medicală şi îngrijire; 
3. suport pentru autogospodărire; 
4. consiliere socială, psihologică şi juridică; 
5. sprijin în vederea integrării socio-profesionale; 
6. asigurarea accesului la serviciile din comunitate. 
b) de informare a beneficiarilor, a  potenţialilor beneficiari, a autorităţilor publice şi publicului larg 
despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. întocmirea materialelor de prezentare a centrului (pliante; ghiduri); 
2. promovarea imaginii centrului în comunitate; 
3. Informarea continuă a beneficiarilor asupra activităţilor/ serviciilor derulate, procedurilor utilizate, 
precum şi a oricăror aspecte considerate utile 
4. încheierea de parteneriate cu asociaţii, aşezăminte filantropice eparhiale, ONG, alte instituţii ale 
statului in scopul diversificării serviciilor acordate  beneficiarilor; 
5. activităţi recreative şi orice alte activităţi cu rol determinant in socializarea şi integrarea tinerilor în 
comunitate; 
6. sensibilizarea persoanelor fizice cu privire la situaţia defavorizată a tinerilor, in scopul identificării 
unor spaţii de închiriere, ca si spatii de locuit; 
7. elaborarea de rapoarte de activitate. 
c)  de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora. Prin promovarea 
drepturilor beneficiarilor şi implicit a drepturilor omului, se urmăreşte prevenirea situaţiilor de risc şi 
dificultate a categoriile vulnerabile la care facem referire. Potrivit scopului acestuia, centrul 
desfăşoară  următoarelor activităţi: 
1. informarea beneficiarilor despre: Carta drepturilor beneficiarilor, drepturi prevăzute în Convenţia 
ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi; 
2. sesiuni de instruire a personalului cu privire la cunoaşterea şi respectarea drepturilor beneficiarilor 
înscrise în Cartă, cunoaşterea şi combaterea formelor de abuz şi neglijare, Codul de etică al 
personalului; 
3. sensibilizarea comunităţii locale (personalul din instituţii, asociaţii, fundaţii, persoane fizice, etc.) 
pentru a înţelege problemele persoanelor cu handicap în vederea acordării sprijinului în serviciile 
oferite de aceasta; 
4. încurajarea şi sprijinirea beneficiarilor pentru a sesiza orice formă de abuz (fizic, psihic, 
economic), exploatare, neglijare sau tratament degradant la care poate fi supus de către personalul 
centrului, alţi beneficiari, eventual membrii de familie, cât şi de către persoane din comunitate; 
d)  de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate. 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului. 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 10 din octombrie 2016 

  

 

ART.8 (1)  Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” funcţionează conform 
organigramei şi a statului de funcţii aflate în vigoare cu următoarele categorii de personal: 
a) personal de conducere: şef de centru ; 
b) personal de specialitate în asistenţă şi educaţie;  
c) personal administrative; 
d) voluntari. 
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1. 
ART.9 (1)  Personalul de conducere este şef de centru/ serviciu (121901) 
(2) Atribuţiile şefului de centru sunt prevăzute în fişa postului. 
(3) Funcţia de şef de centru se ocupă prin concurs sau, după caz, examen în condiţiile legii. 
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 
învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 
ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în 
domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în 
domeniul serviciilor sociale.  
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile 
legii. 
ART.10 (1)  Personalul de specialitate este: 
a) asistent social (263501) 
b) lucrător social (532908) 
c) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508) 
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt stabilite prin fişa postului. 
ART.11 (1)  Personalul administrativ şi deservire:  
a) administrator (515104) 
b) muncitor necalificat –alţi muncitori în servicii de curăţenie (9129) 
(2) Atribuţiile personalului administrativ şi deservire sunt stabilite prin fişa postului. 
ART.12 (1)  în estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul de stat;  
b) bugetul Consiliului Judeţean; 
c) contribuţia beneficiarilor conform prevederilor prezentului regulament; 
d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 

HOTĂRÂREA NR. 182 

din 31 octombrie 2016 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de primire copii în 
regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.988/19.10.2016 
 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
nr. 44975/12.10.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7988/12.10.2016; 

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 completările 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 prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
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pentru protecţia de tip rezidenţial a copilului cu dizabilităţi; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de primire copii în 
regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 128/2015 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi 
funcţionare al Centrului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care răspunde 
şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

ANEXĂ 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a  

Centrului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” 
 

Art.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
"Centrul de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart”, aprobat în vederea asigurării 
funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării 
accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 
pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali, vizitatori. 
Art.2 Serviciul social Centrul de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart”, cod serviciu 
social 8790 CR-C-II, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 
000685/16.05.2014 şi are sediul Str. Radu Negru, nr. 1, Galaţi, judeţul Galaţi. 
Art.3 Scopul serviciului social Centrul de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” este de a 
asigura protecţia copilului abuzat, neglijat şi exploatat, pentru o perioadă determinată de timp, atunci 
când acesta se află în pericol eminent în propria familie, familia lărgită sau familia substitutivă. 
Art.4 (1) Serviciul social Centrul de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” funcţionează 
cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale 
reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. Legea nr. 
272/2004,  cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ord 89/2004 pentru aprobarea Standardelor minime 
obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat. 
Art.5 (1) Serviciul social Centrul de primire copii în regim de urgenţă “Irene şi Stuart" este înfiinţat, 
se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional 
de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale 
prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 
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internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate 
aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de primire 
copii în regim de urgenţă “Irene şi Stuart" sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;  
b) deschiderea către comunitate;  
c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt şi deschiderea centrului către comunitate;  
d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;  
e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;  
f) respectarea demnităţii copilului;  
g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi de 
gradul sau de maturitate;  
h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte 
persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;  
i) menţinerea împreună a fraţilor;  
j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;  
k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;  
l) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând cont de 
originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică 
m) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, până la integrarea sau reintegrarea 
acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;  
n) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 
părinteşti; 
o) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;  
p) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;  
r) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta 
şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu, cu respectarea prevederilor 
Legii nr. 272/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
s) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;    
Art.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de primire copii în regim de urgenţă 
“Irene şi Stuart" sunt copii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi, traficaţi, refugiaţi proveniţi din mediul 
familial şi instituţional, cu vârsta cuprinsă între 4 – 18 ani, în condiţiile legii, aflaţi în situaţii de 
dificultate, care au fost găsiţi sau părăsiţi pe raza administrativ - teritorială a judeţului Galaţi. 
(2) Admiterea beneficiarilor în centru se realizează în baza dispoziţiei Directorului General al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi privind instituirea măsurii de 
plasament în regim de urgenţă sau în baza ordonanţei preşedinţiale emisă de către instanţa 
judecătorească. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor sunt cuprinse în manualul de proceduri. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centru de primire copii în regim de urgenţă 
“Irene şi Stuart" au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de resursele 
şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
i) copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, 
spirituală, morală şi socială; 
j) copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
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k) copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de 
lege; 
l) copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi cu 
alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu 
contravine interesului său superior; 
m) copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
n) copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
o) copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a 
beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a 
acestui drept; 
p) copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
q) copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
r) copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, în limitele prevăzute de lege; 
s) copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă 
culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, 
precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 
ş) copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus 
pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 
t) copilul are dreptul la intimitate; 
ţ) copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
u) copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber 
la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale 
comunităţii; 
v) copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 
fundamentale; 
x) copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a 
acestora. 
z) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, 
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de primire copii în regim de urgenţă 
„Irene şi Stuart” au următoarele obligaţii: 
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 
economică; 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor 
sociale; 
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în 
funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
f) să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului 
individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/ Planului de Recuperare/ Servicii şi 
a planului personalizat de intervenţie, după caz; 
g) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ 
programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de 
intervenţie; 
h) să respecte Normele de Ordine Interioară ale centrului (reguli de comportament, program zilnic 
etc.); 
i) să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 
j) să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 
k) să participe la activităţile organizate în centru;  
l) să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
m) să respecte intimitatea celorlalţi; 
n) să participe la activităţi de consiliere în grup; 
o) să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
p) să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe ceilalţi copii/ 
adulţi; 
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q) să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
r) să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
s) să respecte proprietatea celorlalţi. 
ş) să respecte prevederile prezentului regulament. 
Art.7 Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de primire copii în regim de urgenţă “Irene şi 
Stuart"  sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor 
activităţi: 
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2.  îngrijire personală; 
3.  educare; 
4.  dezvoltare abilităţi de viaţă independentă; 
5.  consiliere psihosocială şi suport emoţional 
6.  supraveghere 
7.  reintegrare familială şi comunitară 
8. îngrijire medicală curentă,  
9. servirea hrană caldă. 
10.asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare 
protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu; 
11.acordă servicii de calitate de recuperare sau reabilitare realizate de personal specializat; 
12.asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire şi supraveghere 
permanentă a beneficiarilor; 
13.asigură paza şi securitatea beneficiarilor; 
14.asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor; 
15.asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură; 
16.asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor   şi 
deprinderilor necesare integrării sociale; 
17.asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 
18.asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor; 
19.asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate 
nevoilor şi caracteristicilor lor; 
20.asigură intervenţie de specialitate; 
21.contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie; 
22.urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea 
şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau 
modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate; 
23.asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie, socializare, 
stabilite prin evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz; 
24.dezvoltă planul individualizat de protecţie a copilului în programe de intervenţie specifică pentru 
următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de îngrijire, inclusiv de 
securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; nevoile educaţionale şi urmărirea 
obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de dezvoltare a copilului; nevoile de 
petrecere a timpului liber; nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, 
după caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate fata de copil şi 
modul de satisfacere a tuturor acestor nevoi; 
25.oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi alte 
persoane importante sau apropiate faţă de ei; 
26.asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată contactă 
şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate, conform 
propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de organizare şi funcţionare si 
planul individualizat de protecţie; 
27.asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru reintegrarea sau integrarea 
familiala şi/sau socio-profesională; 
28.în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii, centrul solicită şi ia în 
considerare opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale familiilor 
acestora şi ale altor persoane importante pentru copil; 
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29.încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului si să-şi 
asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate; 
30.asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai 
apropiat de mediul familial; 
31.asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, ţinând 
cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
32.oferă copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice, precum şi 
în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform programului de intervenţie pentru dezvoltarea 
deprinderilor pentru viață independentă; 
33.asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente, precum şi 
bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând individualitatea şi nevoile 
specifice ale fiecărui copil; 
34.asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, 
emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea 
acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate; 
35.acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea medicamentelor 
în cadrul serviciului prin personalul de specialitate, in condiţii de supervizare din partea medicului de 
familie care coordonează implementarea programelor de intervenţie pentru sănătate; 
36.sprijină si promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu prioritate 
in unităţi de învăţământ din comunitate; 
37.asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care contribuie 
la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor; 
38.asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi reabilitare în 
conformitate cu nevoile lor specifice; 
39.asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu privire la 
serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul; 
40.promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, 
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 
41.asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul fără 
permisiune; 
42.informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la evenimentele deosebite survenite în 
legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului; 
43.asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului familial; 
44.asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul 
corespunzător numărului şi nevoilor copiilor; 
45.asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei copiilor, 
personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial vătămător; 
46.colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii pentru 
copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în interiorul, cât şi în 
exteriorul său; 
47.exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Galaţi. 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. întocmirea materialelor de prezentare a centrului (pliante, ghiduri) 
2.  promovarea imaginii centrului în comunitate; 
3.  elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 
drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 
categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, 
prin realizarea unor campanii de promovare a drepturilor copilului; 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului; 
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2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului; 
3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
4. întocmirea fişelor de post; 
5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
7. organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 
8. organizarea şedinţelor administrative; 
Art.8 (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi are obligaţia  să asigure 
structura de personal,  în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de 
gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi şi natura 
acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul 
Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de 
funcţii. 
Art.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de către 
un şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  
(2) Atribuţiile şefului de centru sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi 
propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod 
corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, 
codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare 
a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 
o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 
p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 
învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 
ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în 
domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în 
domeniul serviciilor sociale. 
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(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile 
legii. 
Art.10 (1) Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă şi personalul auxiliar din Centrul de 
primire copii în regim de urgenţă ”Irene şi Stuart” este: 
a) inspector de specialitate cu atribuţii de asistent social (263501); 
b) referent de specialitate – lucrător social (532908); 
c) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508);  
d) asistent medical generalist (222101);    
e) inspector de specialitate cu atribuţii de administrator (515104); 
f) Îngrijitor la unităţi de ocrotire socială şi sanitară (532104) 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 
legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 
nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 
legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Atribuţiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.  
ART.11 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul de stat; 
b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
c) donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 
d) fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
e) din alte venituri, în condiţiile legii. 
 

HOTĂRÂREA NR. 183 

din 31 octombrie 2016 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Locuinţei protejate nr. 1 
„Cătălina” din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.989/19.10.2016 
 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
nr. 44976/12.10.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7989/12.10.2016; 

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 completările 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 prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului şi Adopţie nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia de tip rezidenţial a copilului cu dizabilităţi; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
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Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a  Locuinţei protejate nr. 1 
„Cătălina” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform 
anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 65/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Locuinţei protejate nr.1 „Cătălina” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care răspunde 
şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

ANEXĂ 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a  

Locuinţei protejate nr. 1 „Cătălina” 
 

Art.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 
Locuinţa protejată nr. 1 „Cătălina”, care a fost înfiinţat în vederea asigurării accesului persoanelor 
beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. cu respectarea 
standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 
pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/ 
convenţionali, vizitatori. 
Art.2 (1) Serviciul social Locuinţa protejată nr. 1 „Cătălina”, cod serviciu social 8790 CR-D-VII, este 
înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi, acreditat conform Certificatului de acreditare seria  AF  nr. 000685/16.05.2014. 
(2) Serviciul social Locuinţa protejată nr.1 „Cătălina” deţine Licenţa de funcţionare provizorie nr. 
535/2015 şi  sediul în Mun. Galaţi Str. 8 Martie Nr. 23. 
Art.3 Serviciul Scopul serviciului social Locuinţa protejată nr. 1 „Cătălina” constă în atingerea 
obiectivelor fundamentale şi anume: 
a) să asigure beneficiarilor găzduiţi autonomie şi siguranţă; 
b) să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea tinerilor; 
c)  să ofere asistenţă în vederea integrării socio-profesionale a beneficiarilor; 
d) să asigure accesul beneficiarilor la servicii medicale în condiţiile prevăzute de lege; 
e)  să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane şi cu prioritate menţinerea relaţiilor cu 
membrii familiei, acolo unde este posibil; 
f) să asigure tranziţia tânărului cu handicap din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de 
protecţie a persoanei adulte cu handicap, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;  
g)  să asigure continuitatea serviciilor acordate persoanelor cu handicap. 
Art.4 (1) Serviciul social Locuinţa protejată nr. 1 „Cătălina” funcţionează cu respectarea prevederilor 
cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare. 
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(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime 
de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi. 
(3) Serviciul social Locuinţa protejată nr. 1 „Cătălina” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr. 440/25.04.2007. 
Art.5 (1) Serviciul social Locuinţa protejată nr. 1 „Cătălina” se organizează şi funcţionează cu 
respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a 
principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în 
convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care 
România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Locuinţei protejate nr. 1 
„Cătălina” sunt următoarele: 
a) Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) Protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse 
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea 
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 
c) Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) Deschiderea către comunitate; 
e) Asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) Asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 
personal mixt; 
g) Ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după 
caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 
h) Facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 
fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de 
ataşament; 
i) Promovarea unui model familial de îngrijire  a persoanei beneficiare; 
j) Asigurarea unei îngriji individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) Preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 
persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) Încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) Asigurarea unei intervenţii profesioniste, pe echipe pluridisciplinare; 
n) Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) Primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi 
de integrare socială şi implicare activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot 
confrunta la un moment dat; 
p) Colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 
Art.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Locuinţa protejată nr. 1 „Cătălina” sunt persoane 
care îndeplinesc următoarele condiţii: 
a) au certificat de încadrare în grad de handicap grav/ accentuat; 
b) au domiciliul în judeţul Galaţi; 
c) nu au posibilitatea integrării/reintegrare în familie; 
d) beneficiază de o măsură de asistenţă în cadrul sistemului de protecţie a copilului sau persoane 
adulte care sunt asistate în centre rezidenţiale din subordinea altor instituţii de profil din ţară; 
e) au vârsta peste 18 ani. 
(2) Condiţiile de acces/ admitere în centru sunt următoarele: 
a) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) Acte necesare; 
b) Depunere unei cereri de furnizare a serviciilor însoţită de documente care să ateste îndeplinirea 
condiţiilor necesare admiterii. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor: 
a) transfer la o altă unitate de asistenţă socială; 
b) integrare/reintegrare în familie; 
c) deces. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuinţa Protejată Nr. 1 „Cătălina” au 
următoarele drepturi: 
a) Să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, 
religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) Să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
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c) Să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) Să li se asigure continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat 
situaţia de dificultate; 
e) Să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) Să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) Să participe la evaluarea serviciilor sociale primite 
h) Să li se respecte toate drepturile speciale în calitate de persoane cu dizabilităţi. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuinţa Protejată Nr. 1 „Cătălina” au 
următoarele obligaţii: 
a) Să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 
economică; 
b) Să participe în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor 
sociale; 
c) Să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în 
funcție de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) Să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) Să respecte prevederile prezentului regulament. 
Art.7 Principalele funcţii ale serviciului social Locuinţa Protejată Nr. 1 „Cătălina” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor 
activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de sericii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară 
2. găzduirea şi asigurarea hranei zilnice; 
3. asistenţă medicală şi îngrijire; 
4. consiliere psihologică; 
5. recuperare şi reabilitare; 
6. sprijin în vederea integrării sociale; 
7. protecţie împotriva abuzurilor şi neglijării; 
8. asigurarea accesului la serviciile din comunitate; 
9. ergoterapie şi terapie ocupaţională. 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 
despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. Consilierea şi informarea beneficiarilor pentru a accesa şi valorifica resursele şi facilităţile 
comunităţii: sănătate, educaţie, activităţi recreative etc. 
2. realizarea unui Ghid al beneficiarilor şi asigurarea informării asupra conţinutului acestuia; 
3. asigurarea accesului şi furnizarea de materiale informative potenţialilor beneficiari; 
4. colaborarea cu instituţiile care-şi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei sociale sau conexe; 
5. realizarea de activităţi de promovarea a imaginii serviciului social prin asigurarea accesului liber al 
publicului larg; 
6. Elaborarea de rapoarte de activitate. 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 
drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 
categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, prin asigurarea 
următoarelor activităţi: 
1. Participare activă la viaţa comunităţii; 
2. Elaborare şi aplicare a Cartei drepturilor beneficiarilor 
3. Aplicare de chestionare privind identificarea situaţiilor de abuz; 
4. Prevenirea situaţiilor de abuz sau neglijenţă, precum şi aplicarea unei proceduri prin identificarea si 
soluţionarea situaţiilor de abuz şi neglijenţă. 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
3. Realizarea şi aplicarea de chestionare de satisfacţia clientului; 
4. Stabilirea de obiective SMART şi a indicatorilor de performanţă cu evaluarea periodică a acestora. 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului: 
1. Respectarea sumelor alocate pe beneficiar stabilite prin normative legale în vigoare; 
2. Folosirea în mod eficient a resurselor materiale aflate în dotarea centrului social; 
3. Asigurarea unui mediu de lucru adecvat; 
4. Stimularea perfecţionării şi autoperfecţionării. 
Art.8 (1) Structura de personal a serviciul social Locuinţa protejată nr. 1 „Cătălina” se 
aprobă/modifică prin hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi  şi include următoarele categorii: 
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a) Personal de conducere: şef centru; 
b) Personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar:  
1. post asistent social; 
2. posturi asistent medical; 
3.  post asistent medical kinetoterapie; 
4.  posturi referent instructor; 
5.  posturi infirmieră; 
c) Personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere - reparaţii, deservire:  
1. posturi şofer; 
2. posturi bucătar; 
3. post muncitor necalificat curăţenie. 
(2) Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul 
de funcţii aprobat.  
(3) Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru şeful de centru. 
(4) Raportul angajat/ beneficiar este de 2/1. Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în 
cadrul centrului şi se realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea 
standardelor minime de calitate. 
Art.9 (1) Personalul de conducere este reprezentat de şeful de centru. 
(2) Atribuţiile şefului de centru sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi 
propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod 
corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor  legale din domeniul furnizării serviciilor 
sociale, codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile 
în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de 
asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă 
nevoilor persoanelor beneficiare;  
e) întocmeşte raportul anual de activitate;  
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;  
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal;  
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;  
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;  
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după 
caz, formulează propuneri în acest sens;  
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare;  
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;  
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;  
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.  
(3) Funcţia de şef centru se ocupă definitiv prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.  
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 
învăţământ superior cu diplomă de licenţă.  
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a şefului de centru se face în condiţiile legii.  
Art.10 (1) Personalul de specialitate poate fi: 
a) Asistent medical generalist (325901) 
b) Asistent social (263501) 
c) Kinetoterapeut  (226405); 
d) Instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508) 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 10 din octombrie 2016 

  

 

e) Infirmieră (9532103) 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate sunt stabilite prin fişa postului. 
Art.11 (1) Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social poate fi: 
a)  Personal pentru curăţenie – muncitor necalificat; 
b) Muncitor calificat – bucătar, şofer. 
(2) Atribuţii ale personalului  administrativ sunt stabilite prin fişa postului. 
Art.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.  
(2) Finanţarea activităţii centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:  
a) bugetul local al judeţului;  
b) bugetul de stat. 
c) Alte forme reglementate de lege. 
 

HOTĂRÂREA NR. 184 

din 31 octombrie 2016 

 
privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.066/25.10.2016 
 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor şi al Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 23.362/14.10.2016 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 8.066/17.10.016; 

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a), b), c) din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 
autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi conform anexelor* care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Economie şi Finanţe, Serviciului de 
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi, care răspunde şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 
 
 
* Anexele se pot vizualiza pe pagina de Internet a Consiliului Judeţean Galaţi – http://www.cjgalati.ro. 
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HOTĂRÂREA NR. 185 

din 31 octombrie 2016 

 
privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie 
Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi   
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.136/25.10.2016 
 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor şi al Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 10.470/07.09.2016 a Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 6948/07.09.2016; 

Având în vedere adresa nr. 11.383/29.09.2016 a Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 7595/29.09.2016; 

Având în vedere adresa nr. 12.210/19.10.2016 a Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 8136/19.10.2016; 

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a), b), c) din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 
autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galaţi conform anexelor* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Economie şi Finanţe, Serviciului de 
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, care 
răspunde şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 
 
* Anexele se pot vizualiza pe pagina de Internet a Consiliului Judeţean Galaţi – http://www.cjgalati.ro. 

 

HOTĂRÂREA NR. 189 

din 31 octombrie 2016 

 
privind: aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la Convenţia de asociere între Consiliul Judeţean 
Galaţi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Fundaţia SERA România, 
în vederea construirii şi amenajării a două case de tip familial 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.246/24.10.2016 
 Consiliul Judeţean Galaţi; 
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 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 41 din 14 mai 2015 privind 
aprobarea Convenţiei de asociere între Consiliului Judeţean Galaţi, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului şi Fundaţia SERA România în vederea construirii şi amenajării a două 
case de tip familial;  

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nr. 
5.246/14.07.2016; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Actul Adiţional nr. 2 la Convenţia de asociere între Consiliul Judeţean 
Galaţi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Fundaţia SERA România, în 
vederea construirii şi amenajării a două case de tip familial, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi. 

(2) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi răspunde de ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 
 

ANEXĂ 
  
 
 

 
 

Actul Adiţional nr  
 
 

Actul Adiţional nr. 2 la Convenţia de Asociere  
între 

Consiliul Judeţean Galaţi, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

şi Fundaţia SERA ROMÂNIA 
 

cu privire la 
Centrul de Plasament Negru Vodă, Galaţi 

 
Consiliul Judeţean Galaţi (denumită în continuare şi „Consiliul”), cu sediul în mun. Galaţi, Str. 
Eroilor nr.7, jud. Galaţi, reprezentat prin dl. Costel Fotea, în calitate de Preşedinte, Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi (denumită în continuare „Direcţia” (cu sediul în mu. 
Galaţi, Str. Brăilei nr. 138B, jud. Galaţi, reprezentată prin dna. Manon Emilia Cristoloveanu, în 
calitate de Director General, 
şi 

Consiliul Judeţean 

Galaţi 

Nr. _____ din ______ 

D.G.A.S.P.C. Galaţi 

 

Nr. _____ din ______ 

Fundaţia 

SERA ROMÂNIA 

Nr. _____ din ______ 
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Fundaţia SERA ROMÂNIA (denumită în continuare „Fundaţia”), cu sediul în mun. Bucureşti, 
sectorul 1, str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 24A, et. 2, ap. 3, reprezentată de dl. Bogdan Simion, în 
calitate de Director executiv, şi de dna. Dana Sirbu, în calitate de Director financiar, Denumite în 
continuare, în mod colectiv „Părţile”, ori, fiecare în mod individual,  „Partea”, în temeiul art. 11 din 
prezenta Convenţie de asociere (denumită în continuare „Convenţia”) încheie prezentul Act 
Adiţional: 
 
Art. 1 Se modifică art. 3 alin (2) din convenţie, în sensul: „Încetarea despre care se  face vorbire la 
art. 3 alin (1) trebuie să fie concomitentă cu realizarea obiectului Convenţiei despre care se face 
vorbire la art. 1 alin (2), dar nu mai târziu de 31 decembrie 2016”. 
 
Art. 2 Se modifică art. 10 din Convenţie, în sensul: „Convenţia intră în vigoare la data semnării de 
către Părţi, urmând a-şi înceta efectele la data îndeplinirii obiectului, dar   nu mai târziu de data de 
31.12.2016”. 
 
Art. 3 Celelalte prevederi ale Convenţiei rămân neschimbate. 
 
Art. 4 Prezentul Act Adiţional este încheiat în limba română în 3 (trei) exemplare originale, toate 
identice între ele şi având aceeaşi valoare juridică. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 190 

din 31 octombrie 2016 
 

privind: preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilului situat în municipiul 
Galaţi, str. Traian nr. 203, imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi     
Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA şi vicepreşedintele 
Consiliului Judeţean Galaţi, Florinel–Petru GASPAROTTI; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.180/27.10.2016; 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor; 

          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, 3 şi 6 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi nr. 
17.614/30.09.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 6.593/03.10.2016; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
nr. 47.624/19.10.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 8.180/20.10.2016; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 867 şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Galaţi 
 

Costel Fotea 
 

Preşedinte 

DGASPC Galaţi 
 

Manon Emilia Cristoloveanu 
 

Director General 

Fundaţia SERA ROMÂNIA 
 

Bogdan Simion 
 

Director executiv 
 
 

Dana Sirbu 
 

Director Financiar 
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În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 (1) Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilului situat 
în municipiul Galaţi, str. Traian nr. 203, imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi. 

(2) Datele de identificare ale imobilului prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în anexa* ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Predarea–preluarea imobilului se va face pe bază de proces–verbal, conform legislaţiei 

în vigoare, în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
 
Art.3 Începând cu data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 411/29.10.2013 privind aprobarea trecerii unei părţi din imobilul situat în 
municipiul Galaţi, str. Traian nr.203, aflat în domeniul public al judeţului Galaţi, din administrarea 
Direcţie Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în administrarea Agenţiei 
Judeţene pentru ocuparea Forţei de Muncă Galaţi. 

 
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică: Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei de Economie şi Finanţe 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galați, Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, precum şi Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Galaţi.     

 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

 
* Anexa se poate vizualiza pe pagina de Internet a Consiliului Judeţean Galaţi – http://www.cjgalati.ro. 

 

HOTĂRÂREA NR. 191      

 din 31 octombrie 2016 

privind: rectificarea bugetului local al judeţului Galaţi pe anul 2016 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.266/21.10.2016 

Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 – 6 ale Consiliului 

Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015; 

Având în vedere adresa nr. 2.593/19.10.2016 a Şcolii Gimnaziale Speciale „Emil Gârleanu” 

Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 7.720/21.10.2016; 

Având în vedere adresa nr. 5.188/05.10.2016 a Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” 

Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 7.720/05.10.2016; 

Având în vedere adresa nr. 3.724/19.10.2016 a Liceului Tehnologic „Simion Mehedinţi” 

Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 7.720/21.10.2016; 

Având în vedere adresa nr. 1.527/05.10.2016 a Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin 

Păunescu” Tecuci, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 7.720/11.10.2016; 
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Având în vedere adresa nr. 2.187/19.10.2016 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 8.258/21.10.2016; 

Având în vedere adresa nr. 3.624/05.10.2016 a Bibliotecii „V.A. Urechia” Galaţi, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 7.720/06.10.2016; 

Având în vedere adresa nr. 44.262/06.10.2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 7.720/06.10.2016; 

Având în vedere adresa nr. 2.419/20.10.2016 a Serviciului Public Judeţean de Administrare a 

Domeniului Public şi Privat Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 7.720/21.10.2016; 

Având în vedere adresa nr. 7.224/05.10.2016 a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. 

Parascheva” Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 7.720/07.10.2016; 

Având în vedere adresa nr. 11.646/05.10.2016 a Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 7.720/06.10.2016; 

Având în vedere adresa nr. 498/19.10.2016 a Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 7.720/21.10.2016; 

Având în vedere adresa nr. 2.729/05.10.2016 a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 

Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 7.720/05.10.2016; 

Având în vedere adresa nr. 4.308/28.09.2016 a Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 7.563/28.09.2016; 

Având în vedere adresa nr. 802/05.10.2016 a Unităţii Medico Sociale Găneşti, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 7.720/21.10.2016; 

Având în vedere prevederile art. 19 al Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 104 alin. (1) lit. c) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al judeţului Galaţi pe anul 2016 şi estimările pe 
anii 2017 – 2019, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017 – 2019, conform anexei nr. 2 la 
prezenta hotărâre. 

 
Art.3. Se aprobă programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare 

pentru anul 2016 şi estimările pentru anii 2017 – 2019, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica şi vor răspunde de punerea în aplicare a acesteia: 

Direcţia de Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 
Costel Fotea 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 
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ANEXA NR. 1 
 

BUGETUL LOCAL AL JUDEŢULUI GALAŢI PE ANUL 2016  
ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2017 - 2019 

 

      
- mii lei - 

 

 COD 

BUGET  2016 ESTIMÃRI 

DENUMIRE INDICATORI TOTAL 

Din care 

credite 

bug. 

destinate 

stingerii 

plãtilor 

restante 

2017 2018 2019 

 
1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL VENITURI 0001 215.183,00 0,00 203.488,00 207.973,00 213.126,00 

VENITURI PROPRII 4990 73.729,00 0,00 76.580,00 79.863,00 83.806,00 

   I.VENITURI CURENTE 0002 150.034,00 0,00 154.320,00 158.805,00 163.958,00 

A. VENITURI FISCALE 0003 148.997,00 0,00 153.969,00 158.241,00 163.388,00 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 

CASTIGURI DIN CAPITAL 
0004 71.442,00 0,00 74.979,00 77.994,00 81.881,00 

A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 

FIZICE 

0006 71.442,00 0,00 74.979,00 77.994,00 81.881,00 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402 71.442,00 0,00 74.979,00 77.994,00 81.881,00 

Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 48.540,00 0,00 50.943,00 52.991,00 55.632,00 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale 
040204 22.902,00 0,00 24.036,00 25.003,00 26.249,00 

A 4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 

SERVICII  
0010 77.555,00 0,00 78.990,00 80.247,00 81.507,00 

Sume defalcate din TVA 1102 76.305,00 0,00 77.740,00 78.942,00 80.152,00 

 Sume defalcate din TVA pt. finantarea 

chelt.descentralizate la nivelul judetelor 
110201 62.433,00 0,00 60.611,00 61.385,00 62.191,00 

    - Servicii comunitare de evidenta a persoanelor   1.190,00 0,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 

    - Invatamant primar si gimnazial   11.084,00 0,00 11.084,00 11.084,00 11.084,00 

     -Invatamant special + C.J.R.A.E.    16.126,00 0,00 16.672,00 17.441,00 18.242,00 

     -Drepturile copiilor cu CES integraţi în 

învăţământul de masă 
  1.433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     -Culte religioase   7.281,00 0,00 6.908,00 6.913,00 6.918,00 

    - Sustinerea programului  de fructe in scoli   1.742,00 0,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 

     -Sustinerea sistemului de protectie a copilului   16.902,00 0,00 16.902,00 16.902,00 16.902,00 

     -Centre de asistenta sociala a persoanelor cu 

handicap 
  6.675,00 0,00 6.675,00 6.675,00 6.675,00 

 Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor 

locale 
110206 13.872,00 0,00 17.129,00 17.557,00 17.961,00 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 

bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 
1602 1.250,00 0,00 1.250,00 1.305,00 1.355,00 

     -Impozit pe mijloacele de transport 160202 1.000,00 0,00 1.000,00 1.050,00 1.100,00 

     -Taxe si tarife pt.elib.de licente si autorizatii de 

functionare 
160203 250,00 0,00 250,00 255,00 255,00 

C. VENITURI NEFISCALE 0012 1.037,00 0,00 351,00 564,00 570,00 

C 1. VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 400,00 0,00 200,00 408,00 414,00 

Venituri din proprietate 3002 400,00 0,00 200,00 408,00 414,00 

     -Venituri din concesiuni si inchirieri 300205 400,00 0,00 200,00 408,00 414,00 

C 2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 637,00 0,00 151,00 156,00 156,00 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 3302 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

     -Contributia lunara a parintilor pt. intretinerea 

copiilor in unitatile de protectie sociala 
330227 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

Diverse venituri 3602 636,00 0,00 150,00 155,00 155,00 

     -Sume provenite din finantarea anilor 

precedenti 
36.02.32 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sume provenite din finantarea anilor precedenti 

SF 
36.02.32.03 409,00         
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     -Alte venituri 360250 227,00 0,00 150,00 155,00 155,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 

finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 
370203 -1.337,00 0,00 -16.874,00 -16.561,00 -17.813,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 1.337,00 0,00 16.874,00 16.561,00 17.813,00 

IV.SUBVENTII  0017 64.983,00 0,00 49.168,00 49.168,00 49.168,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE  
0018 64.983,00 0,00 49.168,00 49.168,00 49.168,00 

Subventii de la bugetul de stat 4202 64.983,00 0,00 49.168,00 49.168,00 49.168,00 

     -Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu 

handicap 
420221 51.766,00 0,00 46.953,00 46.953,00 46.953,00 

     -Subventii primite din Fondul de Interventie 420228 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     -Subventii din bugetul de stat pentru finantarea 

unitatilor de asistenta medico-sociale 
420235 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 

     -Subventii din bugetul de stat pentru finantarea 

camerelor agricole 
420244 765,00 0,00 765,00 765,00 765,00 

Finantarea Programului National de Dezvoltare 

Locala 
420265 10.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 4502 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     -Fondul European de Dezvoltare Regionala 450201 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sume primite in contul platilor efectuate in anii 

anteriori 
45020102 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Conservarea biodiversitatii in Padurea Garboavele    166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sume primite in contul platilor efectuate in anii 

anteriori 
45020102 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CHELTUIELI 4902 245.570,00 0,00 203.488,00 207.973,00 213.126,00 

Total titluri   245.570,00 0,00 203.488,00 207.973,00 213.126,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 215.048,00 0,00 192.958,00 197.866,00 201.872,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 52.840,00 0,00 53.667,00 55.085,00 56.489,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 20.960,00 0,00 16.708,00 16.433,00 16.445,00 

Titlul V Fonduri de rezerva 50 229,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 

locale 
5004 229,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 42.627,30 0,00 32.942,00 33.457,00 33.797,00 

    Transferuri curente 51.01 31.865,30 0,00 27.415,00 27.820,00 28.055,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 19.706,00 0,00 15.940,00 16.260,00 16.380,00 

           Transferuri din bugetele consiliilor locale si 

judetene pentru acordarea unor ajutoare catre 

unitatile adm.-terit. In situatii de e0trema dificultate 

51.01.24 770,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
51.01.39 5.437,00 0,00 5.450,00 5.950,00 6.050,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
51.01.46 3.754,00 0,00 3.760,00 3.345,00 3.360,00 

           Transferuri din bugetele locale pt.finantarea 

camerelor agricole 
51.01.49 765,00 0,00 765,00 765,00 765,00 

           Transferuri de la bugetul judetului catre 

bugetele locale pentru plata drepturilor de care 

beneficiaza copii cu CES integrati in invatamantul de 

masa 

51.01.64 1.433,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

    Transferuri de capital 51.02 10.762,00 0,00 5.527,00 5.637,00 5.742,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 

sanatatii 

51.02.28 8.818,00 0,00 3.600,00 3.610,00 3.615,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 

publice 
51.02.29 1.944,00 0,00 1.927,00 2.027,00 2.127,00 

Titlul VII Alte transferuri 55 22.120,00 0,00 21.900,00 25.150,00 27.400,00 

    A.Transferuri interne 55.01 22.065,00 0,00 21.800,00 25.000,00 27.200,00 

           Programe de dezvoltare 55.01.13 305,00 0,00 500,00 600,00 700,00 

           Alte transferuri curente interne 55.01.18 20.478,00 0,00 20.000,00 23.000,00 25.000,00 

           Transferuri din bugetul local catre asociatiile 

de dezv. intercomunitara 
55.01.42 1.282,00 0,00 1.300,00 1.400,00 1.500,00 

    B.Transferuri curente in strainatate (catre 

organizatii internationale) 
55.02 55,00 0,00 100,00 150,00 200,00 

           Contributii si cotizatii la organisme 

internationale 
55.02.01 55,00 0,00 100,00 150,00 200,00 
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Titlul IX Asistenta Sociala 57 67.011,00 0,00 59.727,00 59.727,00 59.727,00 

    Ajutoare sociale 57.02 67.011,00 0,00 59.727,00 59.727,00 59.727,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 51.566,00 0,00 45.253,00 45.253,00 45.253,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 15.445,00 0,00 14.474,00 14.474,00 14.474,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 9.260,00 0,00 8.014,00 8.014,00 8.014,00 

Burse 59.01 30,00 0,00 14,00 14,00 14,00 

Contributii la salarizarea personalului neclerical  59.15 9.230,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 30.522,00 0,00 10.530,00 10.107,00 11.254,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 30.522,00 0,00 10.530,00 10.107,00 11.254,00 

    Active fixe 71.01 30.522,00 0,00 10.530,00 10.107,00 11.254,00 

           Constructii 71.01.01 19.681,00 0,00 5.721,00 6.646,00 7.591,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 897,00 0,00 315,00 315,00 315,00 

           Alte active fixe  71.01.30 9.944,00 0,00 4.494,00 3.146,00 3.348,00 

I.AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI externe 5102 20.379,30 0,00 14.576,00 14.702,00 14.869,00 

Autoritati executive 51020103 20.379,30 0,00 14.576,00 14.702,00 14.869,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 12.176,30 0,00 12.476,00 12.602,00 12.769,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 6.626,00 0,00 7.676,00 7.752,00 7.869,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 4.780,00 0,00 4.800,00 4.850,00 4.900,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 770,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Transferuri curente 51.01 770,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Transferuri din bugetele consiliilor locale si 

judetene pentru acordarea unor ajutoare catre 

unitatile adm.-terit. In situatii de extrema dificultate 

51.01.24 770,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 8.203,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 8.203,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

    Active fixe 71.01 8.203,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

           Constructii 71.01.01 3.007,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 439,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Alte active fixe  71.01.30 4.757,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

II.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 5402 5.844,70 0,00 3.712,00 3.712,00 3.712,00 

Total titluri   5.844,70 0,00 3.712,00 3.712,00 3.712,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5.844,70 0,00 3.712,00 3.712,00 3.712,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titlul V Fonduri de rezerva 50 229,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 

locale 
5004 229,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 5.605,00 0,00 3.712,00 3.712,00 3.712,00 

    Transferuri curente 51.01 4.683,00 0,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 4.683,00 0,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 

    Transferuri de capital 51.02 922,00 0,00 522,00 522,00 522,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 

publice 
51.02.29 922,00 0,00 522,00 522,00 522,00 

Fond de rezerva bugetara la dispozitia 

autoritatilor locale 
540205 229,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titlul V Fonduri de rezerva 50 229,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 

locale 
5004 229,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicii publice comunitare de evidenta a 

persoanelor 
540210 1.212,00 0,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.212,00 0,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 1.212,00 0,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 

    Transferuri curente 51.01 1.190,00 0,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 1.190,00 0,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 

    Transferuri de capital 51.02 22,00 0,00 22,00 22,00 22,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 

publice 
51.02.29 22,00 0,00 22,00 22,00 22,00 

Alte servicii publice generale 54025001 4.393,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.393,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 4.393,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

    Transferuri curente 51.01 3.493,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 3.493,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

    Transferuri de capital 51.02 900,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

           Alte transferuri de capital catre institutii 51.02.29 900,00 0,00 500,00 500,00 500,00 
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publice 

Alte servicii publice generale (Alegeri) 54025002 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV.APARARE 6002 300,00 0,00 300,00 350,00 350,00 

Aparare nationala 600202 300,00 0,00 300,00 350,00 350,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 300,00 0,00 300,00 350,00 350,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 300,00 0,00 300,00 350,00 350,00 

V.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 

NATIONALA 
6102 555,00 0,00 500,00 550,00 550,00 

Protectie civila si protectia contra incendiilor 610205 555,00 0,00 500,00 550,00 550,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 300,00 0,00 300,00 350,00 350,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 300,00 0,00 300,00 350,00 350,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 255,00 0,00 200,00 200,00 200,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 255,00 0,00 200,00 200,00 200,00 

    Active fixe 71.01 255,00 0,00 200,00 200,00 200,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 220,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Alte active fixe  71.01.30 35,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

VI.INVATAMANT 6502 32.919,00 0,00 31.317,00 31.754,00 32.313,00 

Total titluri   32.919,00 0,00 31.317,00 31.754,00 32.313,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 32.431,00 0,00 31.132,00 31.569,00 32.128,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 14.450,00 0,00 14.233,00 14.945,00 15.692,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 3.666,00 0,00 3.108,00 2.833,00 2.645,00 

Tiltul VI Transferuri intre unitati ale administratiei 

publice 
51 1.433,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

    Transferuri curente 51.01 1.433,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

           Transferuri de la bugetul judetului catre 

bugetele locale pentru plata drepturilor de care 

beneficiaza copii cu CES integrati in invatamantul de 

masa 

51.01.64 1.433,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 12.852,00 0,00 12.277,00 12.277,00 12.277,00 

    Ajutoare sociale 5702 12.852,00 0,00 12.277,00 12.277,00 12.277,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 12,00 0,00 3,00 3,00 3,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 12.840,00 0,00 12.274,00 12.274,00 12.274,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 30,00 0,00 14,00 14,00 14,00 

   Burse 59.01 30,00 0,00 14,00 14,00 14,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 488,00 0,00 185,00 185,00 185,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 488,00 0,00 185,00 185,00 185,00 

    Active fixe 71.01 488,00 0,00 185,00 185,00 185,00 

           Constructii 71.01.01 243,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 118,00 0,00 15,00 15,00 15,00 

           Alte active fixe  71.01.30 127,00 0,00 70,00 70,00 70,00 

Invatamant prescolar si primar 650203 7.715,00 0,00 7.406,00 7.406,00 7.406,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 7.715,00 0,00 7.406,00 7.406,00 7.406,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 7.715,00 0,00 7.406,00 7.406,00 7.406,00 

    Ajutoare sociale 5702 7.715,00 0,00 7.406,00 7.406,00 7.406,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 7.715,00 0,00 7.406,00 7.406,00 7.406,00 

       Invatamant prescolar 65020301 1.811,00 0,00 1.811,00 1.811,00 1.811,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.811,00 0,00 1.811,00 1.811,00 1.811,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 1.811,00 0,00 1.811,00 1.811,00 1.811,00 

    Ajutoare sociale 5702 1.811,00 0,00 1.811,00 1.811,00 1.811,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 1.811,00 0,00 1.811,00 1.811,00 1.811,00 

       Invatamant primar 65020302 5.904,00 0,00 5.595,00 5.595,00 5.595,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5.904,00 0,00 5.595,00 5.595,00 5.595,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 5.904,00 0,00 5.595,00 5.595,00 5.595,00 

    Ajutoare sociale 5702 5.904,00 0,00 5.595,00 5.595,00 5.595,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 5.904,00 0,00 5.595,00 5.595,00 5.595,00 

Invatamant secundar 650204 5.111,00 0,00 4.858,00 4.858,00 4.858,00 

      Invatamant secundar inferior 65020401 5.111,00 0,00 4.858,00 4.858,00 4.858,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5.111,00 0,00 4.858,00 4.858,00 4.858,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 5.111,00 0,00 4.858,00 4.858,00 4.858,00 

    Ajutoare sociale 5702 5.111,00 0,00 4.858,00 4.858,00 4.858,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 5.111,00 0,00 4.858,00 4.858,00 4.858,00 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 10 din octombrie 2016 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Invatamant nedefinibil prin nivel 650207 20.032,00 0,00 18.992,00 19.429,00 19.988,00 

      Invatamant special 65020704 20.032,00 0,00 18.992,00 19.429,00 19.988,00 

Total titluri   20.032,00 0,00 18.992,00 19.429,00 19.988,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 19.544,00 0,00 18.807,00 19.244,00 19.803,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 14.450,00 0,00 14.233,00 14.945,00 15.692,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 3.605,00 0,00 3.047,00 2.772,00 2.584,00 

Tiltul VI Transferuri intre unitati ale administratiei 

publice 
51 1.433,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

    Transferuri curente 51.01 1.433,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

           Transferuri de la bugetul judetului catre 

bugetele locale pentru plata drepturilor de care 

beneficiaza copii cu CES integrati in invatamantul de 

masa 

51.01.64 1.433,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 26,00 0,00 13,00 13,00 13,00 

    Ajutoare sociale 5702 26,00 0,00 13,00 13,00 13,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 12,00 0,00 3,00 3,00 3,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 14,00 0,00 10,00 10,00 10,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 30,00 0,00 14,00 14,00 14,00 

   Burse 59.01 30,00 0,00 14,00 14,00 14,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 488,00 0,00 185,00 185,00 185,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 488,00 0,00 185,00 185,00 185,00 

    Active fixe 71.01 488,00 0,00 185,00 185,00 185,00 

           Constructii 71.01.01 243,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 118,00 0,00 15,00 15,00 15,00 

           Alte active fixe  71.01.30 127,00 0,00 70,00 70,00 70,00 

2.Scoala Gimnaziala Speciala "Emil Garleanu"   4.229,00 0,00 3.745,00 3.785,00 3.831,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.229,00 0,00 3.745,00 3.785,00 3.831,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3.166,00 0,00 3.030,00 3.060,00 3.106,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.035,00 0,00 700,00 710,00 710,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 26,00 0,00 13,00 13,00 13,00 

    Ajutoare sociale 57,02 26,00 0,00 13,00 13,00 13,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 12,00 0,00 3,00 3,00 3,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 14,00 0,00 10,00 10,00 10,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 

   Burse 59.01 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 

3.Scoala Gimnaziala Speciala "Constantin Pufan"   5.097,00 0,00 4.610,00 4.697,00 4.800,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.771,00 0,00 4.510,00 4.597,00 4.700,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3.776,00 0,00 3.700,00 3.737,00 3.790,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 975,00 0,00 800,00 850,00 900,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 20,00 0,00 10,00 10,00 10,00 

   Burse 59.01 20,00 0,00 10,00 10,00 10,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 326,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 326,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

    Active fixe 71.01 326,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Constructii 71.01.01 243,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.Liceul Tehnologic "S.Mehedinti"   4.282,00 0,00 4.262,00 4.312,00 4.462,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.170,00 0,00 4.202,00 4.252,00 4.402,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.992,00 0,00 3.103,00 3.548,00 3.996,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.170,00 0,00 1.097,00 702,00 404,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 

   Burse 59.01 8,00 0,00 2,00 2,00 2,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 112,00 0,00 60,00 60,00 60,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 112,00 0,00 60,00 60,00 60,00 

    Active fixe 71.01 112,00 0,00 60,00 60,00 60,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 25,00 0,00 10,00 10,00 10,00 

           Alte active fixe  71.01.30 87,00 0,00 50,00 50,00 50,00 

5.Scoala Gimnaziala Speciala "C-tin Paunescu" 

Tecuci 
  1.751,00 0,00 1.820,00 1.970,00 2.120,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.716,00 0,00 1.800,00 1.950,00 2.100,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 1.431,00 0,00 1.500,00 1.600,00 1.700,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 285,00 0,00 300,00 350,00 400,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 35,00 0,00 20,00 20,00 20,00 
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Titlul XII Active nefinanciare 71 35,00 0,00 20,00 20,00 20,00 

    Active fixe 71.01 35,00 0,00 20,00 20,00 20,00 

           Alte active fixe  71.01.30 35,00 0,00 20,00 20,00 20,00 

Centrul Judetean de Asistenta Educationala   3.240,00 0,00 3.055,00 3.165,00 3.275,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 3.225,00 0,00 3.050,00 3.160,00 3.270,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3.085,00 0,00 2.900,00 3.000,00 3.100,00 

Titlul II Bunuri si servicii/introdus rand capital 20 140,00 0,00 150,00 160,00 170,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 15,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 15,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

    Active fixe 71.01 15,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 10,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

           Alte active fixe  71.01.30 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri pentru invatamantul special   1.433,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Tiltul VI Transferuri intre unitati ale administratiei 

publice 
51 1.433,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

    Transferuri curente 51.01 1.433,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

           Transferuri de la bugetul judetului catre 

bugetele locale pentru plata drepturilor de care 

beneficiaza copii cu CES integrati in 

invatamantul de masa 

51.01.64 1.433,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 650250 61,00 0,00 61,00 61,00 61,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 61,00 0,00 61,00 61,00 61,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 61,00 0,00 61,00 61,00 61,00 

    Bunuri şi servicii 20,01 61,00 0,00 61,00 61,00 61,00 

           Alte bunuri si servicii pentru întreţinere şi 

funcţionare 
20.01.30 61,00 0,00 61,00 61,00 61,00 

VII.SANATATE 6602 14.022,00 0,00 8.810,00 8.405,00 8.425,00 

Total titluri   14.022,00 0,00 8.810,00 8.405,00 8.425,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 14.022,00 0,00 8.810,00 8.405,00 8.425,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 14.022,00 0,00 8.810,00 8.405,00 8.425,00 

    Transferuri curente 51.01 5.204,00 0,00 5.210,00 4.795,00 4.810,00 

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
51.01.39 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
51.01.46 3.754,00 0,00 3.760,00 3.345,00 3.360,00 

    Transferuri de capital 51.02 8.818,00 0,00 3.600,00 3.610,00 3.615,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 

sanatatii 

51.02.28 8.818,00 0,00 3.600,00 3.610,00 3.615,00 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 660206 14.022,00 0,00 8.810,00 8.405,00 8.425,00 

       Spitale generale 66020601 12.572,00 0,00 7.360,00 6.955,00 6.975,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 12.572,00 0,00 7.360,00 6.955,00 6.975,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 12.572,00 0,00 7.360,00 6.955,00 6.975,00 

    Transferuri curente 51.01 3.754,00 0,00 3.760,00 3.345,00 3.360,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
51.01.46 3.754,00 0,00 3.760,00 3.345,00 3.360,00 

    Transferuri de capital 51.02 8.818,00 0,00 3.600,00 3.610,00 3.615,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 

sanatatii 

51.02.28 8.818,00 0,00 3.600,00 3.610,00 3.615,00 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol 

Andrei" 
  8.624,00 0,00 5.950,00 5.525,00 5.530,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 8.624,00 0,00 5.950,00 5.525,00 5.530,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 8.624,00 0,00 5.950,00 5.525,00 5.530,00 

    Transferuri curente 51.01 2.800,00 0,00 2.950,00 2.525,00 2.530,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
51.01.46 2.800,00 0,00 2.950,00 2.525,00 2.530,00 

    Transferuri de capital 51.02 5.824,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 

sanatatii 

51.02.28 5.824,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  848,00 0,00 505,00 510,00 515,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 848,00 0,00 505,00 510,00 515,00 
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Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 848,00 0,00 505,00 510,00 515,00 

    Transferuri curente 51.01 454,00 0,00 405,00 410,00 415,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
51.01.46 454,00 0,00 405,00 410,00 415,00 

    Transferuri de capital 51.02 394,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 

sanatatii 

51.02.28 394,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   3.000,00 0,00 905,00 920,00 930,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 3.000,00 0,00 905,00 920,00 930,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 3.000,00 0,00 905,00 920,00 930,00 

    Transferuri curente 51.01 400,00 0,00 405,00 410,00 415,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
51.01.46 400,00 0,00 405,00 410,00 415,00 

    Transferuri de capital 51.02 2.600,00 0,00 500,00 510,00 515,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 

sanatatii 

51.02.28 2.600,00 0,00 500,00 510,00 515,00 

4.Spitalul TG.Bujor   100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Actiuni de sanatate 51.01.46 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       Unitati medico-sociale 66020603 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 

    Transferuri curente 51.01 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
51.01.39 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 

VIII.CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 6702 29.995,00 0,00 26.285,00 26.685,00 26.895,00 

Total titluri   29.995,00 0,00 26.285,00 26.685,00 26.895,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 29.875,00 0,00 26.185,00 26.585,00 26.795,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.900,00 0,00 2.730,00 2.760,00 2.800,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.920,00 0,00 1.800,00 1.850,00 1.900,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 15.825,00 0,00 13.655,00 13.975,00 14.095,00 

    Transferuri curente 51.01 15.023,00 0,00 12.750,00 13.070,00 13.190,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 15.023,00 0,00 12.750,00 13.070,00 13.190,00 

    Transferuri de capital 51.02 802,00 0,00 905,00 905,00 905,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 

publice 
51.02.29 802,00 0,00 905,00 905,00 905,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 9.230,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Contributii la salarizarea personalului neclerical  59.15 9.230,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

    Active fixe 71.01 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Servicii culturale 670203 20.765,00 0,00 18.285,00 18.685,00 18.895,00 

Total titluri   20.765,00 0,00 18.285,00 18.685,00 18.895,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 20.645,00 0,00 18.185,00 18.585,00 18.795,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.900,00 0,00 2.730,00 2.760,00 2.800,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.920,00 0,00 1.800,00 1.850,00 1.900,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 15.825,00 0,00 13.655,00 13.975,00 14.095,00 

    Transferuri curente 51.01 15.023,00 0,00 12.750,00 13.070,00 13.190,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 15.023,00 0,00 12.750,00 13.070,00 13.190,00 

    Transferuri de capital 51.02 802,00 0,00 905,00 905,00 905,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 

publice 
51.02.29 802,00 0,00 905,00 905,00 905,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

    Active fixe 71.01 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

        Biblioteci publice comunale, orasenesti, 

municipale 
67020302 4.940,00 0,00 4.630,00 4.710,00 4.800,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.820,00 0,00 4.530,00 4.610,00 4.700,00 
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Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.900,00 0,00 2.730,00 2.760,00 2.800,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.920,00 0,00 1.800,00 1.850,00 1.900,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

    Active fixe 71.01 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 120,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

       Muzee 67020303 11.332,00 0,00 9.155,00 9.465,00 9.580,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 11.332,00 0,00 9.155,00 9.465,00 9.580,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 11.332,00 0,00 9.155,00 9.465,00 9.580,00 

    Transferuri curente 51.01 10.673,00 0,00 8.350,00 8.660,00 8.775,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 10.673,00 0,00 8.350,00 8.660,00 8.775,00 

    Transferuri de capital 51.02 659,00 0,00 805,00 805,00 805,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 

publice 
51.02.29 659,00 0,00 805,00 805,00 805,00 

1.Muzeul de Arta   1.092,00 0,00 1.090,00 1.095,00 1.105,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.092,00 0,00 1.090,00 1.095,00 1.105,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 1.092,00 0,00 1.090,00 1.095,00 1.105,00 

    Transferuri curente 51.01 1.088,00 0,00 1.085,00 1.090,00 1.100,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 1.088,00 0,00 1.085,00 1.090,00 1.100,00 

    Transferuri de capital 51.02 4,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 

publice 
51.02.29 4,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

2.Muzeul de Istorie   2.669,00 0,00 2.965,00 2.970,00 2.975,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 2.669,00 0,00 2.965,00 2.970,00 2.975,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 2.669,00 0,00 2.965,00 2.970,00 2.975,00 

    Transferuri curente 51.01 2.245,00 0,00 2.265,00 2.270,00 2.275,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 2.245,00 0,00 2.265,00 2.270,00 2.275,00 

    Transferuri de capital 51.02 424,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 

publice 
51.02.29 424,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

3.Complexul Muzeal de St.Naturii   7.571,00 0,00 5.100,00 5.400,00 5.500,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 7.571,00 0,00 5.100,00 5.400,00 5.500,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 7.571,00 0,00 5.100,00 5.400,00 5.500,00 

    Transferuri curente 51.01 7.340,00 0,00 5.000,00 5.300,00 5.400,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 7.340,00 0,00 5.000,00 5.300,00 5.400,00 

    Transferuri de capital 51.02 231,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 

publice 
51.02.29 231,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

         Alte servicii culturale 67020330 4.493,00 0,00 4.500,00 4.510,00 4.515,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.493,00 0,00 4.500,00 4.510,00 4.515,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 4.493,00 0,00 4.500,00 4.510,00 4.515,00 

    Transferuri curente 51.01 4.350,00 0,00 4.400,00 4.410,00 4.415,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 4.350,00 0,00 4.400,00 4.410,00 4.415,00 

    Transferuri de capital 51.02 143,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 

publice 
51.02.29 143,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

1.Centrul Cultural "Dunarea de Jos"   4.493,00 0,00 4.500,00 4.510,00 4.515,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.493,00 0,00 4.500,00 4.510,00 4.515,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 4.493,00 0,00 4.500,00 4.510,00 4.515,00 

    Transferuri curente 51.01 4.350,00 0,00 4.400,00 4.410,00 4.415,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 4.350,00 0,00 4.400,00 4.410,00 4.415,00 

    Transferuri de capital 51.02 143,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 

publice 
51.02.29 143,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Servicii religioase 670206 9.230,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Titlul IX Alte cheltuieli 59 9.230,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Contributii la salarizarea personalului neclerical  59.15 9.230,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

IX.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 6802 97.769,00 0,00 87.723,00 88.723,00 89.523,00 

Total titluri   97.769,00 0,00 87.723,00 88.723,00 89.523,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 97.214,00 0,00 87.378,00 88.378,00 89.178,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 28.864,00 0,00 29.028,00 29.628,00 30.128,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 9.984,00 0,00 6.400,00 6.200,00 6.300,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 4.207,00 0,00 4.500,00 5.100,00 5.300,00 
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    Transferuri curente 51.01 3.987,00 0,00 4.000,00 4.500,00 4.600,00 

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
51.01.39 3.987,00 0,00 4.000,00 4.500,00 4.600,00 

    Transferuri de capital 51.02 220,00 0,00 500,00 600,00 700,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 

publice 
51.02.29 220,00 0,00 500,00 600,00 700,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 54.159,00 0,00 47.450,00 47.450,00 47.450,00 

    Ajutoare sociale 5702 54.159,00 0,00 47.450,00 47.450,00 47.450,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 51.554,00 0,00 45.250,00 45.250,00 45.250,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.605,00 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 555,00 0,00 345,00 345,00 345,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 555,00 0,00 345,00 345,00 345,00 

    Active fixe 71.01 555,00 0,00 345,00 345,00 345,00 

           Constructii 71.01.01 500,00 0,00 300,00 300,00 300,00 

           Alte active fixe  71.01.30 55,00 0,00 45,00 45,00 45,00 

Asistenta acordate persoanelor in varsta 680204 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Ajutoare sociale 57,02 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 680205 60.413,00 0,00 53.628,00 53.628,00 53.628,00 

           Asistenta sociala in caz de invaliditate 68020502 60.413,00 0,00 53.628,00 53.628,00 53.628,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 60.413,00 0,00 53.628,00 53.628,00 53.628,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 4.259,00 0,00 4.228,00 4.628,00 4.628,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 2.450,00 0,00 2.400,00 2.000,00 2.000,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 53.704,00 0,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 

    Ajutoare sociale 57.02 53.704,00 0,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 51.304,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.400,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Asistenta sociala pentru familie si copii 680206 32.861,00 0,00 29.595,00 29.995,00 30.595,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 32.306,00 0,00 29.250,00 29.650,00 30.250,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 24.605,00 0,00 24.800,00 25.000,00 25.500,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 7.251,00 0,00 4.000,00 4.200,00 4.300,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 450,00 0,00 450,00 450,00 450,00 

    Ajutoare sociale 57,02 450,00 0,00 450,00 450,00 450,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 555,00 0,00 345,00 345,00 345,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 555,00 0,00 345,00 345,00 345,00 

    Active fixe 71.01 555,00 0,00 345,00 345,00 345,00 

           Constructii 71.01.01 500,00 0,00 300,00 300,00 300,00 

           Alte active fixe  71.01.30 55,00 0,00 45,00 45,00 45,00 

Unitati de asistenta medico-sociale 680212 4.207,00 0,00 4.500,00 5.100,00 5.300,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.207,00 0,00 4.500,00 5.100,00 5.300,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 4.207,00 0,00 4.500,00 5.100,00 5.300,00 

    Transferuri curente 51.01 3.987,00 0,00 4.000,00 4.500,00 4.600,00 

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
51.01.39 3.987,00 0,00 4.000,00 4.500,00 4.600,00 

    Transferuri de capital 51.02 220,00 0,00 500,00 600,00 700,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii 

publice 
51.02.29 220,00 0,00 500,00 600,00 700,00 

X.PROTECTIA MEDIULUI 7402 1.270,00 0,00 1.800,00 1.900,00 2.000,00 

Reducerea si controlul poluarii 740203 1.270,00 0,00 1.800,00 1.900,00 2.000,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.270,00 0,00 1.800,00 1.900,00 2.000,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 1.270,00 0,00 1.800,00 1.900,00 2.000,00 

    Active fixe 71.01 1.270,00 0,00 1.800,00 1.900,00 2.000,00 

           Alte active fixe  71.01.30 1.270,00 0,00 1.800,00 1.900,00 2.000,00 

XI.ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, 

COMERCIALE SI DE MUNCA 
8002 1.642,00 0,00 1.900,00 2.150,00 2.400,00 

Actiuni generale economice si comerciale 800201 1.642,00 0,00 1.900,00 2.150,00 2.400,00 

        Programe de dezvoltare regionala si sociala 80020110 1.642,00 0,00 1.900,00 2.150,00 2.400,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.642,00 0,00 1.900,00 2.150,00 2.400,00 
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Titlul VII Alte transferuri 55 1.642,00 0,00 1.900,00 2.150,00 2.400,00 

    A.Transferuri interne 55.01 1.587,00 0,00 1.800,00 2.000,00 2.200,00 

           Programe de dezvoltare 55.01.13 305,00 0,00 500,00 600,00 700,00 

           Transferuri din bugetul local catre asociatiile 

de dezv. intercomunitara 
55.01.42 1.282,00 0,00 1.300,00 1.400,00 1.500,00 

    B.Transferuri curente in strainatate (catre 

organizatii internationale) 
55.02 55,00 0,00 100,00 150,00 200,00 

           Contributii si cotizatii la organisme 

internationale 
55.02.01 55,00 0,00 100,00 150,00 200,00 

XII.AGRICULTURA, SILVICULTURA, 

PISCICULTURA SI VANATOARE 
8302 765,00 0,00 765,00 765,00 765,00 

Agricultura 830203 765,00 0,00 765,00 765,00 765,00 

        Camere agricole 83020307 765,00 0,00 765,00 765,00 765,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 765,00 0,00 765,00 765,00 765,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 765,00 0,00 765,00 765,00 765,00 

    Transferuri curente 51.01 765,00 0,00 765,00 765,00 765,00 

           Transferuri din bugetele locale pt.finantarea 

camerelor agricole 
51.01.49 765,00 0,00 765,00 765,00 765,00 

XII.TRANSPORTURI 8402 40.109,00 0,00 25.800,00 28.277,00 31.324,00 

Transport rutier 840203 40.109,00 0,00 25.800,00 28.277,00 31.324,00 

        Drumuri si poduri 84020301 40.109,00 0,00 25.800,00 28.277,00 31.324,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 20.478,00 0,00 20.000,00 23.000,00 25.000,00 

Titlul VII Alte transferuri 55 20.478,00 0,00 20.000,00 23.000,00 25.000,00 

    A.Transferuri interne 55.01 20.478,00 0,00 20.000,00 23.000,00 25.000,00 

           Alte transferuri curente interne 55.01.18 20.478,00 0,00 20.000,00 23.000,00 25.000,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 19.631,00 0,00 5.800,00 5.277,00 6.324,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 19.631,00 0,00 5.800,00 5.277,00 6.324,00 

    Active fixe 71.01 19.631,00 0,00 5.800,00 5.277,00 6.324,00 

           Constructii 71.01.01 15.931,00 0,00 4.321,00 5.246,00 6.191,00 

           Alte active fixe  71.01.30 3.700,00 0,00 1.479,00 31,00 133,00 

DEFICIT* 9902 -30.387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi   
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SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 
 

   
- mii lei - 

DENUMIRE INDICATORI 
                    

COD 

BUGET  2016 

TOTAL 

Din care 

credite bug. 

destinate 

stingerii 

plãtilor 

restante 

 
1 2 3 4 

TOTAL VENITURI 0001 202.699,00 0,00 

VENITURI PROPRII 4990 73.729,00 0,00 

   I.VENITURI CURENTE 0002 148.697,00 0,00 

A. VENITURI FISCALE 0003 148.997,00 0,00 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 0004 71.442,00 0,00 

A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 

PERSOANE FIZICE 
0006 71.442,00 0,00 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402 71.442,00 0,00 

Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 48.540,00 0,00 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale 
040204 22.902,00 0,00 

A 4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII  0010 77.555,00 0,00 

Sume defalcate din TVA 1102 76.305,00 0,00 

 Sume defalcate din TVA pt. finantarea chelt.descentralizate la nivelul judetelor 110201 62.433,00 0,00 

    - Servicii comunitare de evidenta a persoanelor   1.190,00 0,00 

    - Invatamant primar si gimnazial   11.084,00 0,00 

     -Invatamant special + C.J.R.A.E.    16.126,00 0,00 

     -Drepturile copiilor cu CES integraţi în învăţământul de masă   1.433,00 0,00 

     -Culte religioase   7.281,00 0,00 

    - Sustinerea programului  de fructe in scoli   1.742,00 0,00 

     -Sustinerea sistemului de protectie a copilului   16.902,00 0,00 

     -Centre de asistenta sociala a persoanelor cu handicap   6.675,00 0,00 

 Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale 110206 13.872,00 0,00 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea 

de activitati 
1602 1.250,00 0,00 

     -Impozit pe mijloacele de transport 160202 1.000,00 0,00 

     -Taxe si tarife pt.elib.de licente si autorizatii de functionare 160203 250,00 0,00 

C. VENITURI NEFISCALE 0012 -300,00 0,00 

C 1. VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 400,00 0,00 

Venituri din proprietate 3002 400,00 0,00 

     -Venituri din concesiuni si inchirieri 300205 400,00 0,00 

C 2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 -700,00 0,00 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 3302 1,00 0,00 

     -Contributia lunara a parintilor pt. intretinerea copiilor in unitatile de protectie 

sociala 
330227 1,00 0,00 

Diverse venituri 3602 636,00 0,00 

     -Sume provenite din finantarea anilor precedenti 36.02.32 409,00 0,00 

Sume provenite din finantarea anilor precedenti SF 36.02.32.03 409,00 0,00 

     -Alte venituri 360250 227,00 0,00 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702 -1.337,00 0,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 

bugetului local 
370203 -1.337,00 0,00 

IV.SUBVENTII  0017 54.002,00 0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  0018 54.002,00 0,00 

Subventii de la bugetul de stat 4202 54.002,00 0,00 

     -Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 420221 51.766,00 0,00 

     -Subventii primite din Fondul de Interventie 420228 21,00 0,00 
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     -Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-

sociale 
420235 1.450,00 0,00 

     -Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 420244 765,00 0,00 

TOTAL CHELTUIELI 4902 202.699,00 0,00 

Total titluri   202.699,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 202.699,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 52.840,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 20.960,00 0,00 

Titlul V Fonduri de rezerva 50 229,70 0,00 

    Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 5004 229,70 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 31.865,30 0,00 

    Transferuri curente 51.01 31.865,30 0,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 19.706,00 0,00 

           Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor 

ajutoare catre unitatile adm.-terit. In situatii de extrema dificultate 
51.01.24 770,30 0,00 

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si 

medico-sociale 
51.01.39 5.437,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 3.754,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pt.finantarea camerelor agricole 51.01.49 765,00 0,00 

           Transferuri de la bugetul judetului catre bugetele locale pentru plata drepturilor de care 

beneficiaza copii cu CES integrati in invatamantul de masa 
51.01.64 1.433,00 0,00 

Titlul VII Alte transferuri 55 20.533,00 0,00 

    A.Transferuri interne 55.01 20.478,00 0,00 

           Alte transferuri curente interne 55.01.18 20.478,00 0,00 

    B.Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 55.02 55,00 0,00 

           Contributii si cotizatii la organisme internationale 55.02.01 55,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 67.011,00 0,00 

    Ajutoare sociale 5702 67.011,00 0,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 51.566,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 15.445,00 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 9.260,00 0,00 

Burse 59.01 30,00 0,00 

Contributii la salarizarea personalului neclerical  59.15 9.230,00 0,00 

I.AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 5102 12.176,30 0,00 

Autoritati executive 51020103 12.176,30 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 12.176,30 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 6.626,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 4.780,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 770,30 0,00 

           Transferuri curente 51.01 770,30 0,00 

           Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor 

ajutoare catre unitatile adm.-terit. In situatii de extrema dificultate 
51.01.24 770,30 0,00 

II.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 5402 4.912,70 0,00 

Total titluri   4.912,70 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.912,70 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 10,00 0,00 

Titlul V Fonduri de rezerva 50 229,70 0,00 

    Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 5004 229,70 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 4.683,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 4.683,00 0,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 4.683,00 0,00 

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 540205 229,70 0,00 

Titlul V Fonduri de rezerva 50 229,70 0,00 

    Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 5004 229,70 0,00 

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 540210 1.190,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.190,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 1.190,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 1.190,00 0,00 
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           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 1.190,00 0,00 

Alte servicii publice generale 54025001 3.493,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 3.493,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 3.493,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 3.493,00 0,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 3.493,00 0,00 

Alte servicii publice generale (Alegeri) 54025002 10,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 10,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 10,00 0,00 

IV.APARARE 6002 300,00 0,00 

Aparare nationala 600202 300,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 300,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 300,00 0,00 

V.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 6102 300,00 0,00 

Protectie civila si protectia contra incendiilor 610205 300,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 300,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 300,00 0,00 

VI.INVATAMANT 6502 30.998,00 0,00 

Total titluri   30.998,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 30.998,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 14.450,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 3.666,00 0,00 

           Transferuri de la bugetul judetului catre bugetele locale pentru plata drepturilor de care 

beneficiaza copii cu CES integrati in invatamantul de masa 
51.01.64 1.433,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 12.852,00 0,00 

    Ajutoare sociale 5702 12.852,00 0,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 12,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 12.840,00 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 30,00 0,00 

   Burse 59.01 30,00 0,00 

Invatamant prescolar si primar 650203 7.715,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 7.715,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 7.715,00 0,00 

    Ajutoare sociale 5702 7.715,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 7.715,00 0,00 

       Invatamant prescolar 65020301 1.811,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.811,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 1.811,00 0,00 

    Ajutoare sociale 5702 1.811,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 1.811,00 0,00 

       Invatamant primar 65020302 5.904,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5.904,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 5.904,00 0,00 

    Ajutoare sociale 5702 5.904,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 5.904,00 0,00 

Invatamant secundar 650204 5.111,00 0,00 

      Invatamant secundar inferior 65020401 5.111,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5.111,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 5.111,00 0,00 

    Ajutoare sociale 5702 5.111,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 5.111,00 0,00 

Invatamant nedefinibil prin nivel 650207 19.544,00 0,00 

      Invatamant special 65020704 19.544,00 0,00 

Total titluri   19.544,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 19.544,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 14.450,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 3.605,00 0,00 

Tiltul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 1.433,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 1.433,00 0,00 
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           Transferuri de la bugetul judetului catre bugetele locale pentru plata drepturilor de care 

beneficiaza copii cu CES integrati in invatamantul de masa 
51.01.64 1.433,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 26,00 0,00 

    Ajutoare sociale 5702 26,00 0,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 12,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 14,00 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 30,00 0,00 

   Burse 59.01 30,00 0,00 

2.Scoala Gimnaziala Speciala "Emil Garleanu"   4.229,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.229,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3.166,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.035,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 26,00 0,00 

    Ajutoare sociale 5702 26,00 0,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 12,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 14,00 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 2,00 0,00 

   Burse 59.01 2,00 0,00 

3.Scoala Gimnaziala Speciala "Constantin Pufan"   4.771,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.771,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3.776,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 975,00 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 20,00   

   Burse 59.01 20,00   

4.Liceul Tehnologic "S.Mehedinti"   4.170,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.170,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.992,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.170,00 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 8,00 0,00 

   Burse 59.01 8,00 0,00 

5.Scoala Gimnaziala Speciala "C-tin Paunescu" Tecuci   1.716,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.716,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 1.431,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 285,00 0,00 

Centrul Judetean de Asistenta Educationala   3.225,00   

      CHELTUIELI CURENTE 01 3.225,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3.085,00   

Titlul II Bunuri si servicii 20 140,00   

Transferuri pentru invatamantul special   1.433,00   

Tiltul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 1.433,00   

    Transferuri curente 51.01 1.433,00 0,00 

           Transferuri de la bugetul judetului catre bugetele locale pentru plata drepturilor de care 

beneficiaza copii cu CES integrati in invatamantul de masa 
51.01.64 1.433,00 0,00 

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 650250 61,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 61,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 61,00 0,00 

    Bunuri şi servicii 20,01 61,00 0,00 

           Alte bunuri si servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.01.30 61,00 0,00 

VII.SANATATE 6602 5.204,00 0,00 

Total titluri   5.204,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5.204,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 5.204,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 5.204,00 0,00 

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si 

medico-sociale 
51.01.39 1.450,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 3.754,00 0,00 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 660206 5.204,00 0,00 

       Spitale generale 66020601 3.754,00 0,00 
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      CHELTUIELI CURENTE 01 3.754,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 3.754,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 3.754,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 3.754,00 0,00 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   2.800,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 2.800,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 2.800,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 2.800,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 2.800,00 0,00 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   454,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 454,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 454,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 454,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 454,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   400,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 400,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 400,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 400,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 400,00 0,00 

4.Spitalul Tg.Bujor   100,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 100,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 100,00 0,00 

           Actiuni de sanatate 51.01.46 100,00 0,00 

       Unitati medico-sociale 66020603 1.450,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.450,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 1.450,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 1.450,00 0,00 

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si 

medico-sociale 
51.01.39 1.450,00 0,00 

VIII.CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 6702 29.073,00 0,00 

Total titluri   29.073,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 29.073,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.900,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.920,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 15.023,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 15.023,00 0,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 15.023,00 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 9.230,00 0,00 

Contributii la salarizarea personalului neclerical  59.15 9.230,00 0,00 

Servicii culturale 670203 19.843,00 0,00 

Total titluri   19.843,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 19.843,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.900,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.920,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 15.023,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 15.023,00 0,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 15.023,00 0,00 

        Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67020302 4.820,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.820,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.900,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.920,00 0,00 

       Muzee 67020303 10.673,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 10.673,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 10.673,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 10.673,00 0,00 
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           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 10.673,00 0,00 

1.Muzeul de Arta   1.088,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.088,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 1.088,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 1.088,00 0,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 1.088,00 0,00 

2.Muzeul de Istorie   2.245,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 2.245,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 2.245,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 2.245,00 0,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 2.245,00 0,00 

3.Complexul Muzeal de St.Naturii   7.340,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 7.340,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 7.340,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 7.340,00 0,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 7.340,00 0,00 

         Alte servicii culturale 67020330 4.350,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.350,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 4.350,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 4.350,00 0,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 4.350,00 0,00 

1.Centrul Cultural "Dunarea de Jos"   4.350,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.350,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 4.350,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 4.350,00 0,00 

           Transferuri catre institutii publice 51.01.01 4.350,00 0,00 

3. Conservarea biodiversitatii in Padurea Garboavele        

      CHELTUIELI CURENTE 01     

Servicii religioase 670206 9.230,00 0,00 

Titlul IX Alte cheltuieli 59 9.230,00 0,00 

Contributii la salarizarea personalului neclerical  59.15 9.230,00 0,00 

IX.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 6802 96.994,00 0,00 

Total titluri   96.994,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 96.994,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 28.864,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 9.984,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 3.987,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 3.987,00 0,00 

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si 

medico-sociale 
51.01.39 3.987,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 54.159,00 0,00 

    Ajutoare sociale 5702 54.159,00 0,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 51.554,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.605,00 0,00 

Asistenta acordate persoanelor in varsta 680204 288,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 288,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 283,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 5,00 0,00 

    Ajutoare sociale 57,02 5,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 5,00 0,00 

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 680205 60.413,00 0,00 

           Asistenta sociala in caz de invaliditate 68020502 60.413,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 60.413,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 4.259,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 2.450,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 53.704,00 0,00 

    Ajutoare sociale 5702 53.704,00 0,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 51.304,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.400,00 0,00 
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Asistenta sociala pentru familie si copii 680206 32.306,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 32.306,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 24.605,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 7.251,00 0,00 

Titlul IX Asistenta Sociala 57 450,00 0,00 

    Ajutoare sociale 5702 450,00 0,00 

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 250,00 0,00 

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02 200,00 0,00 

Unitati de asistenta medico-sociale 680212 3.987,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 3.987,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 3.987,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 3.987,00 0,00 

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si 

medico-sociale 
51.01.39 3.987,00 0,00 

XI.ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA 8002 55,00 0,00 

Actiuni generale economice si comerciale 800201 55,00 0,00 

        Programe de dezvoltare regionala si sociala 80020110 55,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 55,00 0,00 

Titlul VII Alte transferuri 55 55,00 0,00 

    B.Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 55.02 55,00 0,00 

           Contributii si cotizatii la organisme internationale 55.02.01 55,00 0,00 

XII.AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE 8302 765,00 0,00 

Agricultura 830203 765,00 0,00 

        Camere agricole 83020307 765,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 765,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 765,00 0,00 

    Transferuri curente 51.01 765,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pt.finantarea camerelor agricole 51.01.49 765,00 0,00 

XIII.TRANSPORTURI 8402 20.478,00 0,00 

Transport rutier 840203 20.478,00 0,00 

        Drumuri si poduri 84020301 20.478,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 20.478,00 0,00 

Titlul VII Alte transferuri 55 20.478,00 0,00 

    A.Transferuri interne 55.01 20.478,00 0,00 

           Alte transferuri curente interne 55.01.18 20.478,00 0,00 

DEFICIT* 9902 0,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi   
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SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 
 

   
- mii lei - 

DENUMIRE INDICATORI 
                    

COD 

BUGET  2016 

TOTAL 

Din care credite 

bug. destinate 

stingerii plãtilor 

restante 

 
1 2 3 4 

TOTAL VENITURI 0001 12.484,00 0,00 

   I.VENITURI CURENTE 0002 1.337,00 0,00 

C. VENITURI NEFISCALE 0012 1.337,00 0,00 

C 2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 1.337,00 0,00 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702 1.337,00 0,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 1.337,00 0,00 

IV.SUBVENTII  0017 10.981,00 0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  0018 10.981,00 0,00 

Subventii de la bugetul de stat 4202 10.981,00 0,00 

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 420265 10.981,00 0,00 

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 4502 166,00 0,00 

     -Fondul European de Dezvoltare Regionala 450201 166,00 0,00 

1. Conservarea biodiversitatii in Padurea Garboavele    166,00 0,00 

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45020102 166,00 0,00 

TOTAL CHELTUIELI 4902 42.871,00 0,00 

Total titluri   42.871,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 12.349,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 10.762,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 10.762,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 8.818,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 1.944,00 0,00 

Titlul VII Alte transferuri 55 1.587,00 0,00 

    A.Transferuri interne 55.01 1.587,00 0,00 

           Programe de dezvoltare 55.01.13 305,00 0,00 

           Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezv. intercomunitara 55.01.42 1.282,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 30.522,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 30.522,00 0,00 

    Active fixe 71.01 30.522,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 19.681,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 897,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 9.944,00 0,00 

I.AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 5102 8.203,00 0,00 

Autoritati executive 51020103 8.203,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 8.203,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 8.203,00 0,00 

    Active fixe 71.01 8.203,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 3.007,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 439,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 4.757,00 0,00 

II.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 5402 922,00 0,00 

Total titluri   922,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 922,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 922,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 922,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 922,00 0,00 

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 540210 22,00 0,00 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 10 din octombrie 2016 
 

1 2 3 4 

      CHELTUIELI CURENTE 01 22,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 22,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 22,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 22,00 0,00 

Alte servicii publice generale 54025001 900,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 900,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 900,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 900,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 900,00 0,00 

V.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 6102 255,00 0,00 

Protectie civila si protectia contra incendiilor 610205 255,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 255,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 255,00 0,00 

    Active fixe 71.01 255,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 220,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 35,00 0,00 

VI.INVATAMANT 6502 478,00 0,00 

Total titluri   488,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 488,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 488,00 0,00 

    Active fixe 71.01 488,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 243,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 118,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 127,00 0,00 

Invatamant nedefinibil prin nivel 650207 478,00 0,00 

      Invatamant special 65020704 478,00 0,00 

Total titluri   478,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 478,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 478,00 0,00 

    Active fixe 71.01 478,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 243,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 108,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 127,00 0,00 

1.Scoala Gimnaziala Speciala "Constantin Pufan"   326,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 326,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 326,00 0,00 

    Active fixe 71.01 326,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 243,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 83,00 0,00 

2.Liceul Tehnologic "S.Mehedinti"   112,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 112,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 112,00 0,00 

    Active fixe 71.01 112,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 25,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 87,00 0,00 

3.Scoala Gimnaziala Speciala "C-tin Paunescu" Tecuci   35,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 35,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 35,00 0,00 

    Active fixe 71.01 35,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 35,00 0,00 

Centrul Judetean de Asistenta Educationala   15,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 15,00   

Titlul XII Active nefinanciare 71 15,00   

    Active fixe 71.01 15,00   

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 10,00   

           Alte active fixe  71.01.30 5,00   

VII.SANATATE 6602 8.818,00 0,00 

Total titluri   8.818,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 8.818,00 0,00 
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Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 8.818,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 8.818,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 8.818,00 0,00 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 660206 8.818,00 0,00 

       Spitale generale 66020601 8.818,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 8.818,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 8.818,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 8.818,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 8.818,00 0,00 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   5.824,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5.824,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 5.824,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 5.824,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 5.824,00 0,00 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   394,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 394,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 394,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 394,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 394,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   2.600,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 2.600,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 2.600,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 2.600,00 0,00 

           Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 2.600,00 0,00 

VIII.CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 6702 922,00 0,00 

Total titluri   922,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 802,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 802,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 802,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 802,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 120,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 120,00 0,00 

    Active fixe 71.01 120,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 120,00 0,00 

Servicii culturale 670203 922,00 0,00 

Total titluri   922,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 802,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 802,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 802,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 802,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 120,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 120,00 0,00 

    Active fixe 71.01 120,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 120,00 0,00 

        Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67020302 120,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 120,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 120,00 0,00 

    Active fixe 71.01 120,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 120,00 0,00 

       Muzee 67020303 659,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 659,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 659,00 0,00 

1.Muzeul de Arta   4,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,00 0,00 
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Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 4,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 4,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 4,00 0,00 

2.Muzeul de Istorie   424,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 424,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 424,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 424,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 424,00 0,00 

3.Complexul Muzeal de St.Naturii   231,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 231,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 231,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 231,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 231,00 0,00 

         Alte servicii culturale 67020330 143,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 143,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 143,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 143,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 143,00 0,00 

1.Centrul Cultural "Dunarea de Jos"   143,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 143,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 143,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 143,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 143,00 0,00 

IX.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 6802 775,00 0,00 

Total titluri   775,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 220,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 220,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 220,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 220,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 555,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 555,00 0,00 

    Active fixe 71.01 555,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 500,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 55,00 0,00 

Asistenta sociala pentru familie si copii 680206 555,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 555,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 555,00 0,00 

    Active fixe 71.01 555,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 500,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 55,00 0,00 

Unitati de asistenta medico-sociale 680212 220,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 220,00 0,00 

Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice 51 220,00 0,00 

    Transferuri de capital 51.02 220,00 0,00 

           Alte transferuri de capital catre instututii publice 51.02.29 220,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01     

           Ajutoare sociale in numerar 57.02.01     

           Ajutoare sociale in natura 57.02.02     

X.PROTECTIA MEDIULUI 7402 1.270,00 0,00 

Reducerea si controlul poluarii 740203 1.270,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.270,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 1.270,00 0,00 

    Active fixe 71.01 1.270,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 1.270,00 0,00 

XI.ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA 8002 1.587,00 0,00 

Actiuni generale economice si comerciale 800201 1.587,00 0,00 

        Programe de dezvoltare regionala si sociala 80020110 1.587,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.587,00 0,00 

Titlul VII Alte transferuri 55 1.587,00 0,00 
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    A.Transferuri interne 55.01 1.587,00 0,00 

           Programe de dezvoltare 55.01.13 305,00 0,00 

           Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezv. intercomunitara 55.01.42 1.282,00 0,00 

XII.TRANSPORTURI 8402 19.631,00 0,00 

Transport rutier 840203 19.631,00 0,00 

        Drumuri si poduri 84020301 19.631,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 19.631,00 0,00 

Titlul XII Active nefinanciare 71 19.631,00 0,00 

    Active fixe 71.01 19.631,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 15.931,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 3.700,00 0,00 

DEFICIT* 9902 -30.387,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi  
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ANEXA NR. 2 
 
 

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU 
PARŢIAL SAU DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRILE PENTRU ANII 

2017 – 2019 
 

      
- mii lei - 

 

 COD 

BUGET  2016 ESTIMÃRI 

DENUMIRE INDICATORI TOTAL 

Din care 

credite bug. 

destinate 

stingerii 

plãtilor 

restante 

2017 2018 2019 

 
1 2 3 4 5 6 7 

VENITURI - TOTAL 00.01 244.652,89 0,00 197.566,00 198.872,00 200.091,00 

I. VENITURI CURENTE 00.02 200.819,89 0,00 166.124,00 166.915,00 167.794,00 

C. VENITURI NEFISCALE 00.12 200.819,89 0,00 166.124,00 166.915,00 167.794,00 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 187,00 0,00 291,00 295,00 302,00 

Venituri din proprietate 30.10 187,00 0,00 291,00 295,00 302,00 

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 187,00 0,00 291,00 295,00 302,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol 

Andrei" 
  176,00 0,00 278,00 280,00 285,00 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  5,00 0,00 6,00 7,00 8,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   6,00 0,00 7,00 8,00 9,00 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 200.632,89 0,00 165.833,00 166.620,00 167.492,00 

Venituri din prestari de servicii si alte 

activitati 
33.10 198.344,25 0,00 163.841,00 164.609,00 165.447,00 

          Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 50,00 0,00 50,00 50,00 52,00 

2.Scoala Gimnaziala Speciala "C-tin Pufan"   25,00 0,00 25,00 25,00 26,00 

3.Liceul Tehnologic "Simion Mehedinti"   25,00 0,00 25,00 25,00 26,00 

          Venituri din prestari de servicii si alte 

activitati 
33.10.08 2.548,25 0,00 2.615,00 2.637,00 2.689,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol 

Andrei" 
  2.200,00 0,00 2.250,00 2.260,00 2.300,00 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  110,00 0,00 111,00 112,00 113,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   163,25 0,00 164,00 165,00 166,00 

4. Spitalul Tg. Bujor   75,00   90,00 100,00 110,00 

          Venituri din contractele incheiate cu 

casele de asigurari sociale de sanatate 
33.10.21 157.212,00 0,00 132.890,00 133.320,00 133.760,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol 

Andrei" 
  121.992,00 0,00 102.700,00 102.900,00 103.000,00 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  13.606,00 0,00 11.700,00 11.800,00 12.000,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   17.678,00 0,00 14.750,00 14.800,00 14.900,00 

4. Spitalul Tg. Bujor   3.936,00   3.740,00 3.820,00 3.860,00 

         Venituri din contractele incheiate cu 

directiile de sanatate publica din sume 

alocate de la bugetul de stat 

33.10.30 29.604,00 0,00 18.330,00 18.540,00 18.750,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol 

Andrei" 
  18.121,00 0,00 11.700,00 11.800,00 11.900,00 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  8.745,00 0,00 4.600,00 4.650,00 4.700,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   2.310,00 0,00 1.800,00 1.850,00 1.900,00 

4. Spitalul Tg. Bujor   428,00 0,00 230,00 240,00 250,00 

         Venituri din contractele incheiate cu 

directiile de sanatate publica din sume 

alocate din veniturile proprii ale 

33.10.31 5.895,00 0,00 7.556,00 7.662,00 7.796,00 
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Ministerului Sanatatii 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol 

Andrei" 
  4.500,00 0,00 1.900,00 1.950,00 2.000,00 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  735,00 0,00 5.050,00 5.100,00 5.175,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   660,00 0,00 606,00 612,00 621,00 

         Venituri din contractele incheiate cu 

institutiile de medicina legala 
33.10.32 3.033,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol 

Andrei" 
  3.033,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

          Alte venituri din prestari de servicii si 

alte activitati 
33.10.50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Spitalul Tg. Bujor   2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diverse venituri 36.10 2.263,29 0,00 1.992,00 2.011,00 2.045,00 

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor 

precedenti, aferente sectiunii de functionare 
36.10.32.03 30,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol 

Andrei" 
  30,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Alte venituri 36.10.50 2.233,00 0,00 1.992,00 2.011,00 2.045,00 

 1.Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor   20,00 0,00 20,00 20,00 21,00 

 2.Serv.public judetean de adm.a dom.public si 

privat  
  320,00 0,00 202,00 204,00 207,00 

 3.Biblioteca "V.A.Urechia"   50,00 0,00 50,00 51,00 52,00 

 4.Muzeul de arta vizuala   15,00 0,00 15,00 15,00 16,00 

 5.Muzeul de istorie   280,00 0,00 202,00 204,00 207,00 

 6.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   700,00 0,00 707,00 714,00 725,00 

 7.Centrul cultural "Dunarea de Jos"   400,00 0,00 404,00 408,00 415,00 

 8.Camera Agricola   388,00 0,00 392,00 395,00 402,00 

9.Unitatea Medico Sociala Ganesti   60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri voluntare, altele decat 

subventiile 
37.10 25,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Donatii si sponsorizari 37.10.01 25,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol 

Andrei" 
  24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.Spitalul de Pneumoftiziologie   0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 

finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului 

local 

37.10.03 -7.480,00 0,00 -526,00 -609,00 -686,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 7.480,00 0,00 526,00 609,00 686,00 

IV. SUBVENTII 00.17 43.833,00 0,00 31.442,00 31.957,00 32.297,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 
00.18 43.833,00 0,00 31.442,00 31.957,00 32.297,00 

Subventii de la alte administratii 43.10 43.833,00 0,00 31.442,00 31.957,00 32.297,00 

         Subventii pentru institutii publice 43.10.09 25.143,00 0,00 21.390,00 22.210,00 22.430,00 

1.Directia judeteana de evidenta a persoanelor    1.190,00 0,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 

2.Serviciul public judetean de administrarea 

domeniului public si privat 
  3.493,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

3.Muzeul de arta vizuala   1.088,00 0,00 1.085,00 1.090,00 1.100,00 

4.Muzeul de istorie   2.245,00 0,00 2.265,00 2.270,00 2.275,00 

5.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   7.340,00 0,00 5.000,00 5.300,00 5.400,00 

6.Centrul cultural "Dunarea de Jos"   4.350,00 0,00 4.400,00 4.410,00 4.415,00 

7.Unitatea medico-sociala Ganesti   5.437,00 0,00 5.450,00 5.950,00 6.050,00 

         Subventii din bug.locale pentru 

finantarea cheltuielilor curente din domeniul 

sanatatii 

43.10.10 3.754,00 0,00 3.760,00 3.345,00 3.360,00 

1. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 

"Sf.Apostol Andrei" 
  2.800,00 0,00 2.950,00 2.525,00 2.530,00 

2. Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  454,00 0,00 405,00 410,00 415,00 
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3. Spitalul de Pneumoftiziologie   400,00 0,00 405,00 410,00 415,00 

4. Spitalul Tg.Bujor   100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Subventii din bug.locale pentru 

finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 

43.10.14 8.818,00 0,00 3.600,00 3.610,00 3.615,00 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 

"Sf.Apostol Andrei" 
  5.824,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  394,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   2.600,00 0,00 500,00 510,00 515,00 

         Subventii din bug.local pt.finantarea 

camerelor agricole 
43.10.15 765,00 0,00 765,00 765,00 765,00 

         Subventii pentru institutii publice 

destinate sectiunii de dezvoltare 
43.10.19 1.944,00 0,00 1.927,00 2.027,00 2.127,00 

 1.Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor   22,00 0,00 22,00 22,00 22,00 

 2.Serv.public judetean de adm.a dom.public si 

privat  
  900,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

 3.Muzeul de arta vizuala   4,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

 4.Muzeul de istorie   424,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

 5.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   231,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

 6.Centrul cultural "Dunarea de Jos"   143,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

 7.Unitatea medico-sociala Ganesti   220,00 0,00 500,00 600,00 700,00 

         Subventii din bugetul Fondului 

national unic de asigurari sociale de sanatate 

pentru acoperirea cresterilor salariale 

43.10.33 3.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 

"Sf.Apostol Andrei" 
  2.844,00         

2. Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  215,00         

3. Spitalul de Pneumoftiziologie   350,00         

CHELTUIELI - TOTAL 5010 268.764,89 0,00 197.566,00 198.872,00 200.091,00 

Total titluri   268.764,89 0,00 197.566,00 198.872,00 200.091,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 250.502,89 0,00 191.513,00 192.626,00 193.663,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 142.308,00 0,00 112.645,00 114.053,00 115.440,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 107.327,89 0,00 78.581,00 78.221,00 77.867,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 867,00 0,00 287,00 352,00 356,00 

Burse 59.01 867,00 0,00 287,00 352,00 356,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 18.262,00 0,00 6.053,00 6.246,00 6.428,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 18.262,00 0,00 6.053,00 6.246,00 6.428,00 

    Active fixe 71.01 16.762,00 0,00 5.803,00 5.971,00 6.128,00 

           Constructii 71.01.01 5.977,00 0,00 2.650,00 2.535,00 2.415,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 9.144,00 0,00 1.972,00 2.125,00 2.285,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 104,00 0,00 307,00 407,00 407,00 

           Alte active fixe  71.01.30 1.537,00 0,00 874,00 904,00 1.021,00 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.500,00 0,00 250,00 275,00 300,00 

I.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10 6.307,00 0,00 3.934,00 3.936,00 3.940,00 

Total titluri   6.307,00 0,00 3.934,00 3.936,00 3.940,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5.175,00 0,00 3.412,00 3.414,00 3.418,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.400,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 2.775,00 0,00 1.312,00 1.314,00 1.318,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.132,00 0,00 522,00 522,00 522,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 1.132,00 0,00 522,00 522,00 522,00 

    Active fixe 71.01 1.132,00 0,00 522,00 522,00 522,00 

           Constructii 71.01.01 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 960,00 0,00 465,00 465,00 463,00 

           Alte active fixe  71.01.30 57,00 0,00 57,00 57,00 59,00 
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Servicii publice comunitare de evidenta a 

persoanelor 
54.10.10 1.251,00 0,00 1.232,00 1.232,00 1.233,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.229,00 0,00 1.210,00 1.210,00 1.211,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 950,00 0,00 950,00 950,00 950,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 279,00 0,00 260,00 260,00 261,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 22,00 0,00 22,00 22,00 22,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 22,00 0,00 22,00 22,00 22,00 

    Active fixe 71.01 22,00 0,00 22,00 22,00 22,00 

           Alte active fixe  71.01.30 22,00 0,00 22,00 22,00 22,00 

Alte servicii publice generale 54.10.50 5.056,00 0,00 2.702,00 2.704,00 2.707,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 3.946,00 0,00 2.202,00 2.204,00 2.207,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 1.450,00 0,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 2.496,00 0,00 1.052,00 1.054,00 1.057,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.110,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 1.110,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

    Active fixe 71.01 1.110,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

           Constructii 71.01.01 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 960,00 0,00 465,00 465,00 463,00 

           Alte active fixe  71.01.30 35,00 0,00 35,00 35,00 37,00 

II. INVATAMANT 65.10 50,00 0,00 50,00 50,00 52,00 

Invatamant nedefinibil prin nivel 65.10.07 50,00 0,00 50,00 50,00 52,00 

     Invatamant special 65.10.07.04 50,00 0,00 50,00 50,00 52,00 

Total titluri   50,00 0,00 50,00 50,00 52,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 50,00 0,00 50,00 50,00 52,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 50,00 0,00 50,00 50,00 52,00 

2.Scoala Gimnaziala Speciala "Constantin 

Pufan" 
  25,00 0,00 25,00 25,00 26,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 25,00 0,00 25,00 25,00 26,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 25,00 0,00 25,00 25,00 26,00 

3.Liceul Tehnologic "S.Mehedinti"   25,00 0,00 25,00 25,00 26,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 25,00 0,00 25,00 25,00 26,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 25,00 0,00 25,00 25,00 26,00 

III. SANATATE 66.10 239.508,89 0,00 172.892,00 173.259,00 174.122,00 

Servicii medicale in unitati sanitare cu 

paturi 
66.10.06 239.508,89 0,00 172.892,00 173.259,00 174.122,00 

Total titluri   239.508,89 0,00 172.892,00 173.259,00 174.122,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 223.541,89 0,00 168.960,00 169.237,00 170.025,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 130.591,00 0,00 101.200,00 102.500,00 103.800,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 92.083,89 0,00 67.473,00 66.385,00 65.869,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 867,00 0,00 287,00 352,00 356,00 

Burse 59.01 867,00 0,00 287,00 352,00 356,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 15.967,00 0,00 3.932,00 4.022,00 4.097,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 15.967,00 0,00 3.932,00 4.022,00 4.097,00 

    Active fixe 71.01 14.467,00 0,00 3.682,00 3.747,00 3.797,00 

           Constructii 71.01.01 5.204,00 0,00 1.950,00 1.835,00 1.715,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 8.021,00 0,00 1.400,00 1.550,00 1.700,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 1.232,00 0,00 332,00 362,00 382,00 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.500,00 0,00 250,00 275,00 300,00 

     Spitale generale 66.10.06.01 238.058,89 0,00 171.442,00 171.809,00 172.672,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 222.091,89 0,00 167.510,00 167.787,00 168.575,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 129.391,00 0,00 100.000,00 101.300,00 102.600,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 91.833,89 0,00 67.223,00 66.135,00 65.619,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 867,00 0,00 287,00 352,00 356,00 

Burse 59.01 867,00 0,00 287,00 352,00 356,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 15.967,00 0,00 3.932,00 4.022,00 4.097,00 
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Titlul X Active nefinanciare 71 15.967,00 0,00 3.932,00 4.022,00 4.097,00 

    Active fixe 71.01 14.467,00 0,00 3.682,00 3.747,00 3.797,00 

           Constructii 71.01.01 5.204,00 0,00 1.950,00 1.835,00 1.715,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 8.021,00 0,00 1.400,00 1.550,00 1.700,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 1.232,00 0,00 332,00 362,00 382,00 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.500,00 0,00 250,00 275,00 300,00 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 

"Sf.Apostol Andrei" 
  183.131,89 0,00 127.178,00 127.115,00 127.415,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 170.400,89 0,00 124.178,00 124.115,00 124.415,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 99.244,00 0,00 76.000,00 77.000,00 78.000,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 70.406,89 0,00 47.978,00 46.850,00 46.148,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 750,00 0,00 200,00 265,00 267,00 

Burse 59.01 750,00 0,00 200,00 265,00 267,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 12.731,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 12.731,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

    Active fixe 71.01 11.231,00 0,00 2.750,00 2.725,00 2.700,00 

           Constructii 71.01.01 2.904,00 0,00 1.450,00 1.325,00 1.200,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 7.407,00 0,00 1.200,00 1.300,00 1.400,00 

           Alte active fixe  71.01.30 920,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.500,00 0,00 250,00 275,00 300,00 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa 

Parascheva" 
  25.049,00 0,00 21.972,00 22.179,00 22.511,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 24.523,00 0,00 21.740,00 21.947,00 22.279,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 10.408,00 0,00 8.500,00 8.700,00 8.900,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 14.098,00 0,00 13.223,00 13.230,00 13.361,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 17,00 0,00 17,00 17,00 18,00 

Burse 59.01 17,00 0,00 17,00 17,00 18,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 526,00 0,00 232,00 232,00 232,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 526,00 0,00 232,00 232,00 232,00 

    Active fixe 71.01 526,00 0,00 232,00 232,00 232,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 314,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Alte active fixe  71.01.30 212,00 0,00 132,00 132,00 132,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   24.391,00 0,00 18.232,00 18.355,00 18.526,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 21.681,00 0,00 17.532,00 17.565,00 17.661,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 16.300,00 0,00 12.400,00 12.450,00 12.500,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 5.361,00 0,00 5.112,00 5.095,00 5.140,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 20,00 0,00 20,00 20,00 21,00 

Burse 59.01 20,00 0,00 20,00 20,00 21,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2.710,00 0,00 700,00 790,00 865,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 2.710,00 0,00 700,00 790,00 865,00 

    Active fixe 71.01 2.710,00 0,00 700,00 790,00 865,00 

           Constructii 71.01.01 2.300,00 0,00 500,00 510,00 515,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 300,00 0,00 100,00 150,00 200,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 100,00 0,00 100,00 130,00 150,00 

4.Spitalul Tg.Bujor   5.487,00 0,00 4.060,00 4.160,00 4.220,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5.487,00 0,00 4.060,00 4.160,00 4.220,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3.439,00 0,00 3.100,00 3.150,00 3.200,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.968,00 0,00 910,00 960,00 970,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59 80,00 0,00 50,00 50,00 50,00 

Burse 59.01 80,00 0,00 50,00 50,00 50,00 

     Unitati medico-sociale 66.10.06.03 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 
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      CHELTUIELI CURENTE 01 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 

IV. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.10 17.307,00 0,00 15.033,00 15.367,00 15.510,00 

Total titluri   17.307,00 0,00 15.033,00 15.367,00 15.510,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 16.454,00 0,00 14.128,00 14.462,00 14.605,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 5.792,00 0,00 5.807,00 5.865,00 5.952,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 10.662,00 0,00 8.321,00 8.597,00 8.653,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 853,00 0,00 905,00 905,00 905,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 853,00 0,00 905,00 905,00 905,00 

    Active fixe 71.01 853,00 0,00 905,00 905,00 905,00 

           Constructii 71.01.01 518,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 80,00 0,00 20,00 20,00 25,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 238,00 0,00 185,00 185,00 180,00 

Servicii culturale 67.10.03 17.307,00 0,00 15.033,00 15.367,00 15.510,00 

Total titluri   17.307,00 0,00 15.033,00 15.367,00 15.510,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 16.454,00 0,00 14.128,00 14.462,00 14.605,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 5.792,00 0,00 5.807,00 5.865,00 5.952,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 10.662,00 0,00 8.321,00 8.597,00 8.653,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 853,00 0,00 905,00 905,00 905,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 853,00 0,00 905,00 905,00 905,00 

    Active fixe 71.01 853,00 0,00 905,00 905,00 905,00 

           Constructii 71.01.01 518,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 80,00 0,00 20,00 20,00 25,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 238,00 0,00 185,00 185,00 180,00 

Biblioteci publice nationale 67.10.03.01 50,00 0,00 50,00 51,00 52,00 

Total titluri   50,00 0,00 50,00 51,00 52,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 50,00 0,00 50,00 51,00 52,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 50,00 0,00 50,00 51,00 52,00 

   Muzee 67.10.03.03 12.327,00 0,00 10.079,00 10.398,00 10.528,00 

     Muzeul de Arta Vizuala   1.107,00 0,00 1.105,00 1.110,00 1.121,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.103,00 0,00 1.100,00 1.105,00 1.116,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 713,00 0,00 707,00 714,00 725,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 390,00 0,00 393,00 391,00 391,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 4,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 4,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

    Active fixe 71.01 4,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

           Alte active fixe 71.01.30 4,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

      Muzeul de Istorie   2.949,00 0,00 3.167,00 3.174,00 3.182,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 2.474,00 0,00 2.467,00 2.474,00 2.482,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 879,00 0,00 858,00 867,00 880,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.595,00 0,00 1.609,00 1.607,00 1.602,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 475,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 475,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

    Active fixe 71.01 475,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

           Constructii 71.01.01 475,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

      Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   8.271,00 0,00 5.807,00 6.114,00 6.225,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 8.040,00 0,00 5.707,00 6.014,00 6.125,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.200,00 0,00 2.222,00 2.244,00 2.277,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 5.840,00 0,00 3.485,00 3.770,00 3.848,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 231,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 231,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

    Active fixe 71.01 231,00 0,00 100,00 100,00 100,00 
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           Constructii 71.01.01 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 191,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Alte servicii culturale 67.10.03.30 4.930,00 0,00 4.904,00 4.918,00 4.930,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.787,00 0,00 4.804,00 4.818,00 4.830,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.000,00 0,00 2.020,00 2.040,00 2.070,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 2.787,00 0,00 2.784,00 2.778,00 2.760,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 143,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 143,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

    Active fixe 71.01 143,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

           Constructii 71.01.01 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 80,00 0,00 20,00 20,00 25,00 

           Alte active fixe  71.01.30 43,00 0,00 80,00 80,00 75,00 

V.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.10 4.439,00 0,00 4.500,00 5.100,00 5.300,00 

Unitati de asistenta medico-sociale 68.10.12 4.439,00 0,00 4.500,00 5.100,00 5.300,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4.219,00 0,00 3.900,00 4.400,00 4.500,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.687,00 0,00 2.700,00 2.750,00 2.750,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 1.532,00 0,00 1.200,00 1.650,00 1.750,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 220,00 0,00 600,00 700,00 800,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 220,00 0,00 600,00 700,00 800,00 

    Active fixe 71.01 220,00 0,00 600,00 700,00 800,00 

           Constructii 71.01.01 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 70,00 0,00 300,00 400,00 400,00 

           Alte active fixe  71.01.30 10,00 0,00 300,00 300,00 400,00 

VI.AGRICULTURA, SILVICULTURA, 

PISCICULTURA SI VANATOARE 
83.10 1.153,00 0,00 1.157,00 1.160,00 1.167,00 

Agricultura 83.10.03 1.153,00 0,00 1.157,00 1.160,00 1.167,00 

    Camere agricole 83.10.03.07 1.153,00 0,00 1.157,00 1.160,00 1.167,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1.063,00 0,00 1.063,00 1.063,00 1.063,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 838,00 0,00 838,00 838,00 838,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20 225,00 0,00 225,00 225,00 225,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 90,00 0,00 94,00 97,00 104,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 90,00 0,00 94,00 97,00 104,00 

    Active fixe 71.01 90,00 0,00 94,00 97,00 104,00 

           Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 83,00 0,00 87,00 90,00 97,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 7,00 0,00 7,00 7,00 7,00 

DEFICIT*   -24.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi   
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SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 
 

   
- mii lei - 

DENUMIRE INDICATORI 
                    

COD 

BUGET  2016 

TOTAL 

Din care credite 

bug. destinate 

stingerii plãtilor 

restante 

 
1 2 3 4 

VENITURI - TOTAL 00.01 226410,89 0,00 

I. VENITURI CURENTE 00.02 193339,89 0,00 

C. VENITURI NEFISCALE 00.12 193339,89 0,00 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 187,00 0,00 

Venituri din proprietate 30.10 187,00 0,00 

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 187,00 0,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   176,00 0,00 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   5,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   6,00 0,00 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 193152,89 0,00 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10 198344,25 0,00 

          Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 50,00 0,00 

1.Scoala Gimnaziala Speciala "C-tin Pufan"   25,00 0,00 

2.Liceul Tehnologic "Simion Mehedinti"   25,00 0,00 

          Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.08 2548,25 0,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   2200,00 0,00 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   110,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   163,25 0,00 

4. Spitalul Tg. Bujor   75,00 0,00 

          Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de 

sanatate 
33.10.21 157212,00 0,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   121992,00 0,00 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   13606,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   17678,00 0,00 

4. Spitalul Tg. Bujor   3936,00 0,00 

         Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din 

sume alocate de la bugetul de stat 
33.10.30 29604,00 0,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   18121,00 0,00 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   8745,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   2310,00 0,00 

4. Spitalul Tg. Bujor   428,00 0,00 

         Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din 

sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 
33.10.31 5895,00 0,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   4500,00 0,00 

2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   735,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   660,00 0,00 

         Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 3033,00 0,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   3033,00 0,00 

          Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 2,00 0,00 

4. Spitalul Tg. Bujor   2,00 0,00 

Diverse venituri 36.10 2263,29 0,00 

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de 

functionare 
36.10.32.03 30,29 0,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   30,29 0,00 

          Alte venituri 36.10.50 2233,00 0,00 

 1.Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor   20,00 0,00 
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 2.Serv.public judetean de adm.a dom.public si privat    320,00 0,00 

 3.Biblioteca "V.A.Urechia"   50,00 0,00 

 4.Muzeul de arta vizuala   15,00 0,00 

 5.Muzeul de istorie   280,00 0,00 

 6.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   700,00 0,00 

 7.Centrul cultural "Dunarea de Jos"   400,00 0,00 

 8.Camera Agricola   388,00 0,00 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 -7454,65 0,00 

         Donatii si sponsorizari 37.10.01 25,35 0,00 

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   24,60 0,00 

2.Spitalul de Pneumoftiziologie   0,75 0,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 

dezvoltare a bugetului local 
37.10.03 -7480,00 0,00 

IV. SUBVENTII 00.17 33071,00 0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 33071,00 0,00 

Subventii de la alte administratii 43.10 33071,00 0,00 

         Subventii pentru institutii publice 43.10.09 25143,00 0,00 

1.Directia judeteana de evidenta a persoanelor    1190,00 0,00 

2.Serviciul public judetean de administrarea domeniului public si privat   3493,00 0,00 

3.Muzeul de arta vizuala   1088,00 0,00 

4.Muzeul de istorie   2245,00 0,00 

5.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   7340,00 0,00 

6.Centrul cultural "Dunarea de Jos"   4350,00 0,00 

7.Unitatea medico-sociala Ganesti   5437,00 0,00 

         Subventii din bug.locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
43.10.10 3754,00 0,00 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   2800,00 0,00 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   454,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   400,00 0,00 

4,Spitalul Tg.Bujor   100,00 0,00 

         Subventii din bug.local pt.finantarea camerelor agricole 43.10.15 765,00 0,00 

         Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de 

sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 
43.10.33 3409,00 0,00 

1. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   2844,00 0,00 

CHELTUIELI - TOTAL 4910,00 250502,89 0,00 

Total titluri   250502,89 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 250502,89 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 142308,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 107327,89 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59,00 867,00 0,00 

Burse 59,01 867,00 0,00 

I.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10 5175,00 0,00 

Total titluri   5175,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5175,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 2400,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 2775,00 0,00 

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.10 1229,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1229,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 950,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 279,00 0,00 

Alte servicii publice generale 54.10.50 3946,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 3946,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 1450,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 2496,00 0,00 

II. INVATAMANT 65.10 50,00 0,00 

Invatamant nedefinibil prin nivel 65.10.07 50,00 0,00 

     Invatamant special 65.10.07.04 50,00 0,00 

Total titluri   50,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 50,00 0,00 
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Titlul II Bunuri si servicii 20,00 50,00 0,00 

2.Scoala Gimnaziala Speciala "Constantin Pufan"   25,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 25,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 25,00 0,00 

3.Liceul Tehnologic "S.Mehedinti"   25,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 25,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 25,00 0,00 

III. SANATATE 66.10 223541,89 0,00 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.10.06 223541,89 0,00 

Total titluri   223541,89 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 223541,89 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 130591,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 92083,89 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59,00 867,00 0,00 

Burse 59,01 867,00 0,00 

     Spitale generale 66.10.06.01 222091,89 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 222091,89 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 129391,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 91833,89 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59,00 867,00 0,00 

Burse 59,01 867,00 0,00 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   170400,89 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 170400,89 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 99244,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 70406,89 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59,00 750,00 0,00 

Burse 59,01 750,00 0,00 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   24523,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 24523,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 10408,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 14098,00 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59,00 17,00 0,00 

Burse 59.01 17,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   21681,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 21681,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 16300,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 5361,00 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59,00 20,00 0,00 

Burse 59.01 20,00 0,00 

4.Spitalul Tg.Bujor   1968,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1968,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 3439,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 1968,00 0,00 

Titlul X Alte cheltuieli 59,00 80,00 0,00 

Burse 59.01 80,00 0,00 

     Unitati medico-sociale 66.10.06.03 1450,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1450,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 1200,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 250,00 0,00 

IV. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.10 16454,00 0,00 

Total titluri   16454,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 16454,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 5792,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 10662,00 0,00 

Servicii culturale 67.10.03 16454,00 0,00 

Total titluri   16454,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 16454,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 5792,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 10662,00 0,00 
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Biblioteci publice nationale 67.10.03.01 50,00 0,00 

Total titluri   50,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 50,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 50,00 0,00 

   Muzee 67.10.03.03 11617,00 0,00 

     Muzeul de Arta Vizuala   1103,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1103,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 713,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 390,00 0,00 

      Muzeul de Istorie   2474,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 2474,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 879,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 1595,00 0,00 

      Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   8040,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 8040,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 2200,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 5840,00 0,00 

Alte servicii culturale 67.10.03.30 4787,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4787,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 2000,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 2787,00 0,00 

V.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.10 4219,00 0,00 

Unitati de asistenta medico-sociale 68.10.12 4219,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4219,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 2687,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 1532,00 0,00 

VI.AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE 83.10 1063,00 0,00 

Agricultura 83.10.03 1063,00 0,00 

    Camere agricole 83.10.03.07 1063,00 0,00 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1063,00 0,00 

Titlul I Cheltuieli de personal 10,00 838,00 0,00 

Titlul II Bunuri si servicii 20,00 225,00 0,00 

DEFICIT   -24092,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi 
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SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 
 

   
- mii lei - 

DENUMIRE INDICATORI 
                    

COD 

BUGET  2016 

TOTAL 

Din care credite 

bug. destinate 

stingerii plãtilor 

restante 

 
1 2 3 4 

VENITURI - TOTAL 00.01 18.242,00 0,00 

I. VENITURI CURENTE 00.02 7.480,00 0,00 

C. VENITURI NEFISCALE 00.12 7.480,00 0,00 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 7.480,00 0,00 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 7.480,00 0,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 7.480,00 0,00 

IV. SUBVENTII 00.17 10.762,00 0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 10.762,00 0,00 

Subventii de la alte administratii 43.10 10.762,00 0,00 

         Subventii din bug.locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
43.10.14 8.818,00 0,00 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   5.824,00 0,00 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   394,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   2.600,00 0,00 

         Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 1.944,00 0,00 

 1.Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor   22,00 0,00 

 2.Serv.public judetean de adm.a dom.public si privat    900,00 0,00 

 3.Muzeul de arta vizuala   4,00 0,00 

 4.Muzeul de istorie   424,00 0,00 

 5.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   231,00 0,00 

 6.Centrul cultural "Dunarea de Jos"   143,00 0,00 

 7.Unitatea medico-sociala Ganesti   220,00 0,00 

CHELTUIELI - TOTAL 4910 18.262,00 0,00 

Total titluri   18.262,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 18.262,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 18.262,00 0,00 

    Active fixe 71.01 16.762,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 5.977,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 9.144,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 104,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 1.537,00 0,00 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.500,00 0,00 

I.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10 1.132,00 0,00 

Total titluri   1.132,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.132,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 1.132,00 0,00 

    Active fixe 71.01 1.132,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 960,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 57,00 0,00 

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.10 22,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 22,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 22,00 0,00 

    Active fixe 71.01 22,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 22,00 0,00 

Alte servicii publice generale 54.10.50 1.110,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.110,00 0,00 
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Titlul X Active nefinanciare 71 1.110,00 0,00 

    Active fixe 71.01 1.110,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 960,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 35,00 0,00 

III. SANATATE 66.10 15.967,00 0,00 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.10.06 15.967,00 0,00 

Total titluri   15.967,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 15.967,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 15.967,00 0,00 

    Active fixe 71.01 14.467,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 5.204,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 8.021,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 10,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 1.232,00 0,00 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.500,00 0,00 

     Spitale generale 66.10.06.01 15.967,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 15.967,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 15.967,00 0,00 

    Active fixe 71.01 14.467,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 5.204,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 8.021,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 10,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 1.232,00 0,00 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.500,00 0,00 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"   12.731,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 12.731,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 12.731,00 0,00 

    Active fixe 71.01 11.231,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 2.904,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 7.407,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 920,00 0,00 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.500,00 0,00 

2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"   526,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 526,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 526,00 0,00 

    Active fixe 71.01 526,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 314,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 212,00 0,00 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   2.710,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2.710,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 2.710,00 0,00 

    Active fixe 71.01 2.710,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 2.300,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 300,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 10,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 100,00 0,00 

IV. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.10 853,00 0,00 

Total titluri   853,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 853,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 853,00 0,00 

    Active fixe 71.01 853,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 518,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 80,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 17,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 238,00 0,00 

Servicii culturale 67.10.03 853,00 0,00 

Total titluri   853,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 853,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 853,00 0,00 
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    Active fixe 71.01 853,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 518,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 80,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 17,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 238,00 0,00 

   Muzee 67.10.03.03 710,00 0,00 

     Muzeul de Arta Vizuala   4,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 4,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 4,00 0,00 

    Active fixe 71.01 4,00 0,00 

           Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01.30 4,00 0,00 

      Muzeul de Istorie   475,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 475,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 475,00 0,00 

    Active fixe 71.01 475,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 475,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 0,00 0,00 

      Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   231,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 231,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 231,00 0,00 

    Active fixe 71.01 231,00 0,00 

           Constructii 71.01.01 23,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 17,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 191,00 0,00 

Alte servicii culturale 67.10.03.30 143,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 143,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 143,00 0,00 

    Active fixe 71.01 143,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 80,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 43,00 0,00 

V.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.10 220,00 0,00 

Unitati de asistenta medico-sociale 68.10.12 220,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 220,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 220,00 0,00 

    Active fixe 71.01 220,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 70,00 0,00 

           Alte active fixe  71.01.30 10,00 0,00 

VI.AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI 

VANATOARE 
83.10 90,00 0,00 

Agricultura 83.10.03 90,00 0,00 

    Camere agricole 83.10.03.07 90,00 0,00 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 90,00 0,00 

Titlul X Active nefinanciare 71 90,00 0,00 

    Active fixe 71.01 90,00 0,00 

           Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 83,00 0,00 

           Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 7,00 0,00 

DEFICIT   -20,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi 
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ANEXA NR. 3 
 

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE PENTRU ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRILE 
PENTRU ANII 2017 – 2019 

 

 
      

    
mii  lei  - 

CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI 

BUGET 
2016 

 ESTIMARI 
2017 

 ESTIMARI 
2018 

ESTIMARI 
2019 

Estimari 
anii 

ulteriori 

GRUPA/     EFECTUATE 

SURSA     până la 

      31/12/2015 

 
0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8 

TOTAL SURSE DE FINANŢARE 
I 148.813 14.156 61.133 23.910 23.990 25.624 0 

II 148.813 14.156 61.133 23.910 23.990 25.624 0 

 02 Buget local I 108.959 11.291 42.871 17.857 17.744 19.196 0 

     din care: II 108.959 11.291 42.871 17.857 17.744 19.196 0 

51.02 Transferuri de capital I 27.668 0 10.762 5.527 5.637 5.742 0 

  II 27.668 0 10.762 5.527 5.637 5.742 0 

55 Transferuri interne I 7.587 0 1.587 1.800 2.000 2.200 0 

  II 7.587 0 1.587 1.800 2.000 2.200 0 

71 Active nefinanciare I 73.704 11.291 30.522 10.530 10.107 11.254 0 

  II 73.704 11.291 30.522 10.530 10.107 11.254 0 

 10 Venituri proprii I 39.854 2.865 18.262 6.053 6.246 6.428 0 

     din care: II 39.854 2.865 18.262 6.053 6.246 6.428 0 

71 Active nefinanciare I 39.854 2.865 18.262 6.053 6.246 6.428 0 

  II 39.854 2.865 18.262 6.053 6.246 6.428 0 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

 02 Buget local I 29.691 11.291 5.000 3.800 4.300 5.300 0 

     din care: II 29.691 11.291 5.000 3.800 4.300 5.300 0 

71 Active nefinanciare I 29.691 11.291 5.000 3.800 4.300 5.300 0 

  II 29.691 11.291 5.000 3.800 4.300 5.300 0 

 10 Venituri proprii I 10.448 2.865 4.483 1.150 1.035 915 0 

     din care: II 10.448 2.865 4.483 1.150 1.035 915 0 

71 Active nefinanciare I 10.448 2.865 4.483 1.150 1.035 915 0 

  II 10.448 2.865 4.483 1.150 1.035 915 0 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  
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 02 Buget local I 21.239 0 14.681 1.921 2.346 2.291 0 

     din care: II 21.239 0 14.681 1.921 2.346 2.291 0 

71 Active nefinanciare I 21.239 0 14.681 1.921 2.346 2.291 0 

  II 21.239 0 14.681 1.921 2.346 2.291 0 

 10 Venituri proprii I 5.994 0 1.494 1.500 1.500 1.500 0 

     din care: II 5.994 0 1.494 1.500 1.500 1.500 0 

71 Active nefinanciare I 5.994 0 1.494 1.500 1.500 1.500 0 

  II 5.994 0 1.494 1.500 1.500 1.500 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

 02 Buget local I 22.774 0 10.841 4.809 3.461 3.663 0 

     din care: II 22.774 0 10.841 4.809 3.461 3.663 0 

71 Active nefinanciare I 22.774 0 10.841 4.809 3.461 3.663 0 

  II 22.774 0 10.841 4.809 3.461 3.663 0 

 10 Venituri proprii I 23.412 0 12.285 3.403 3.711 4.013 0 

     din care: II 23.412 0 12.285 3.403 3.711 4.013 0 

71 Active nefinanciare I 23.412 0 12.285 3.403 3.711 4.013 0 

  II 23.412 0 12.285 3.403 3.711 4.013 0 

b. dotari independente                 

 02 Buget local I 1.842 0 897 315 315 315 0 

     din care: II 1.842 0 897 315 315 315 0 

71 Active nefinanciare I 1.842 0 897 315 315 315 0 

  II 1.842 0 897 315 315 315 0 

 10 Venituri proprii I 16.751 0 9.248 2.279 2.532 2.692 0 

     din care: II 16.751 0 9.248 2.279 2.532 2.692 0 

71 Active nefinanciare I 16.751 0 9.248 2.279 2.532 2.692 0 

  II 16.751 0 9.248 2.279 2.532 2.692 0 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

 02 Buget local I 10.452 0 7.172 1.410 910 960 0 

     din care: II 10.452 0 7.172 1.410 910 960 0 

71 Active nefinanciare I 10.452 0 7.172 1.410 910 960 0 

  II 10.452 0 7.172 1.410 910 960 0 

 10 Venituri proprii I 2.241 0 654 495 495 597 0 

     din care: II 2.241 0 654 495 495 597 0 

71 Active nefinanciare I 2.241 0 654 495 495 597 0 

  II 2.241 0 654 495 495 597 0 
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e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

 02 Buget local I 10.480 0 2.772 3.084 2.236 2.388 0 

     din care: II 10.480 0 2.772 3.084 2.236 2.388 0 

71 Active nefinanciare I 10.480 0 2.772 3.084 2.236 2.388 0 

  II 10.480 0 2.772 3.084 2.236 2.388 0 

 10 Venituri proprii I 4.420 0 2.383 629 684 724 0 

     din care: II 4.420 0 2.383 629 684 724 0 

71 Active nefinanciare I 4.420 0 2.383 629 684 724 0 

  II 4.420 0 2.383 629 684 724 0 

 02 BUGET LOCAL I 108.959 11.291 42.871 17.857 17.744 19.196 0 

     din care: II 108.959 11.291 42.871 17.857 17.744 19.196 0 

CAPITOL 51.02 I 14.503 0 8.203 2.100 2.100 2.100 0 

  II 14.503 0 8.203 2.100 2.100 2.100 0 

71 Active nefinanciare I 14.503 0 8.203 2.100 2.100 2.100 0 

  II 14.503 0 8.203 2.100 2.100 2.100 0 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 6.007 0 3.007 1.000 1.000 1.000 0 

  II 6.007 0 3.007 1.000 1.000 1.000 0 

1. Hangar elicopter şi staţie carburanţi I 2.507   2.507 0 0 0 0 

  II 2.507   2.507 0 0 0 0 

2. Parcare supraetajată - Spiatlul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol  I 3.500   500 1.000 1.000 1.000 0 

Andrei II 3.500   500 1.000 1.000 1.000 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 8.496 0 5.196 1.100 1.100 1.100 0 

  II 8.496 0 5.196 1.100 1.100 1.100 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 739   439 100 100 100 0 

  II 739   439 100 100 100 0 

Duster - 5 buc   390   390         

Calculatoare - 3 buc.    9   9         

Laptop + imprimantă multifuncţională - 1 buc.    6   6         

Calculator + imprimantă multifuncţională - 1 buc.   6   6         

Imprimantă multifuncţională - 1 buc.   8   8         

Scanner A3 - 1 buc.   20   20         

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 
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71 Active nefinanciare I 6.362   3.662 900 900 900 0 

  II 6.362   3.662 900 900 900 0 

Planul de menţinere a calităţii aerului   238   238         

Proiectare + verif. sistem de management al deşeurilor în jud. Galaţi   710   710         

Proiectare consolidare Muzeul de Istorie - Casa Cuza Vodă   68   68         

Proiectare Restaurare Casa Colecţiilor   188   188         

Cărţi tehnice pentru clădirile CJ Galaţi   30   30         

Rapoarte audit energetic pentru clădirile CJ Galaţi   30   30         

Proiectare parcare autoturisme la Spitalul Clinic Judeţean   173   173         

Taxă de scoatere din fondul forestier a terenului necesar construirii Staţiei de 
tratare mecano – biologică din cadrul proiectului “Sistem de management integrat 
al deşeurilor în judeţul Galaţi”   260   260         

Revizuire strategia judeţului    125   125         

Plan de amenajare a teritoriului zonal frontalier - Valea Prutului inferior   450   450         

Documentaţie tehnico-economică - "Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare 
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. 
Apostol Andrei"   30   30         

Documentaţie tehnico-economică - "Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare 
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Sf. 
Cuvioasa Parascheva" 

  30   30         

Documentaţie tehnico-economică - "Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare 
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie" 

  30   30         

Documentaţie tehnico-economică - "Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare 
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor" 

  30   30         

Documentaţie tehnico-economică - "Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare 
Unitatea medico-socială Găneşti"   30   30         

Documentaţie tehnico-economică - "Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei" 

  30   30         

Documentaţie tehnico-economică - "Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva"   30   30         

Documentaţie tehnico-economică - "Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul 
de Pneumoftiziologie"   30   30         
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Documentaţie tehnico-economică - "Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul 
Orăşenesc Târgu Bujor"   30   30         

Elaborare hărţi risc la alunecări de teren   400   400         

Revizuire PATJ - Introducere date hărţi de risc la inundaţii   150   150         

Revizuire Plan de management al Pădurii Gârboavele   100   100         

Proiectare şi execuţie Centrală termică strada Eroilor nr. 13A   70   70         

Reparaţie capitală subsol imobil strada Eroilor nr.16   400   400         

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 1.395   1.095 100 100 100 0 

  II 1.395   1.095 100 100 100 0 

Licenţe GIS   30   30         

Licenţe antivirus - calculatoare şi servere    15   15         

Licenţe Oracle   1.050   1.050         

CAPITOL 54.02 
I 2.488 0 922 522 522 522 0 

II 2.488 0 922 522 522 522 0 

51.02 Transferuri de capital I 2.488   922 522 522 522 0 

  II 2.488   922 522 522 522 0 

CAPITOL 61.02 I 855 0 255 200 200 200 0 

  II 855 0 255 200 200 200 0 

71 Active nefinanciare I 855 0 255 200 200 200 0 

  II 855 0 255 200 200 200 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 855 0 255 200 200 200 0 

  II 855 0 255 200 200 200 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 520   220 100 100 100 0 

  II 520   220 100 100 100 0 

Vehicul cu şenile/roţi tip UTV    170   170         

Platformă de transport cu 1 axă, 2 roţi    50   50         

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 335   35 100 100 100 0 

 
II 335   35 100 100 100 0 

Sirenă pt. alarmarea publică   35   35         

CAPITOL 65.02 I 1.043 0 488 185 185 185 0 

  II 1.043 0 488 185 185 185 0 
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71 Active nefinanciare I 1.043 0 488 185 185 185 0 

  II 1.043 0 488 185 185 185 0 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 543 0 243 100 100 100 0 

  II 543 0 243 100 100 100 0 

1. Şcoala Gimnazială Specială Constantin Pufan - Centrală termică pentru I 543   243 100 100 100 0 

 şcoală şi cantină II 543   243 100 100 100 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 500 0 245 85 85 85 0 

  II 500 0 245 85 85 85 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 163   118 15 15 15 0 

  II 163   118 15 15 15 0 

Centrală termică    83   83         

Centrală termică 80 KW    20   20         

Malaxor   5   5         

Calculatoare pt. cabinete şcolare (implementate cu programe/teste psihologice, 
psihoaptitudinale etc.)   10   10         

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 337   127 70 70 70 0 

  II 337   127 70 70 70 0 

Licenţe Win 10 Retail x 590    51   51         

Licenţe Office 2016 SNGL Acdmc x 400   36   36         

Licenţe Windows - 5 buc.   5   5         

Softuri educaţionale (programe pt. cab. de TTL şi psihodiagnoză)    30   30         

Program de contabilitate    5   5         

CAPITOL 66.02 I 19.643 0 8.818 3.600 3.610 3.615 0 

  II 19.643 0 8.818 3.600 3.610 3.615 0 

51.02 Transferuri de capital I 19.643   8.818 3.600 3.610 3.615   

  II 19.643   8.818 3.600 3.610 3.615 0 

CAPITOL 67.02 I 3.937 0 922 1.005 1.005 1.005 0 

  II 3.937 0 922 1.005 1.005 1.005 0 

51.02 Transferuri de capital I 3.517   802 905 905 905 0 

  II 3.517   802 905 905 905 0 

71 Active nefinanciare I 420 0 120 100 100 100 0 
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  II 420 0 120 100 100 100 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 420 0 120 100 100 100 0 

  II 420 0 120 100 100 100 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 420   120 100 100 100 0 

  II 420   120 100 100 100 0 

Scaner de carte color planetar, scanare face - up    95   95         

Calculatoare - 8 buc.    25   25         

CAPITOL 68.02 I 3.613 3 775 845 945 1.045 0 

  II 3.613 3 775 845 945 1.045 0 

51.02 Transferuri de capital I 2.020   220 500 600 700 0 

  II 2.020   220 500 600 700 0 

71 Active nefinanciare I 1.593 3 555 345 345 345 0 

  II 1.593 3 555 345 345 345 0 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 1.403 3 500 300 300 300 0 

  II 1.403 3 500 300 300 300 0 

1. Modernizare Centrul de Plasament nr. 2 I 1.403 3 500 300 300 300 0 

  II 1.403 3 500 300 300 300 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 190 0 55 45 45 45 0 

  II 190 0 55 45 45 45 0 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 40 0 10 10 10 10 0 

  II 40 0 10 10 10 10 0 

Studiu de fezabilitate scară exterioară Iovan Iorgovan CACESS    6   6         

Studiu de fezabilitate platformă Tg. Bujor    4   4         

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 150   45 35 35 35 0 

  II 150   45 35 35 35 0 

Licenţe sisteme de operare    16   16         

Surse interuptibile server    5   5         

Licenţe Microsoft Office    3   3         

Arzător pentru centrală termică la Complexul de Servicii Iovan Iorgovan   10   10         
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Documentaţii cadastrale + taxe cadastrale   11   11         

CAPITOL 74.02 I 6.970 0 1.270 1.800 1.900 2.000 0 

  II 6.970 0 1.270 1.800 1.900 2.000 0 

71 Active nefinanciare I 6.970 0 1.270 1.800 1.900 2.000 0 

  II 6.970 0 1.270 1.800 1.900 2.000 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 6.970 0 1.270 1.800 1.900 2.000 0 

  II 6.970 0 1.270 1.800 1.900 2.000 0 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 6.970   1.270 1.800 1.900 2.000 0 

  II 6.970   1.270 1.800 1.900 2.000 0 

Împădurire teren comuna Valea Mărului (în cadrul proiectului SMID)   770   770         

Reconstrucţie ecologică forestieră prin împădurire a terenurilor degradate 
aparţinând comunei Schela   500   500         

CAPITOL 80.02 I 7.587 0 1.587 1.800 2.000 2.200 0 

  II 7.587 0 1.587 1.800 2.000 2.200 0 

55 Transferuri interne I 7.587   1.587 1.800 2.000 2.200 0 

  II 7.587   1.587 1.800 2.000 2.200 0 

CAPITOL 84.02 I 48.320 11.288 19.631 5.800 5.277 6.324 0 

  II 48.320 11.288 19.631 5.800 5.277 6.324 0 

71 Active nefinanciare I 48.320 11.288 19.631 5.800 5.277 6.324 0 

  II 48.320 11.288 19.631 5.800 5.277 6.324 0 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 28.288 11.288 4.500 3.500 4.000 5.000 0 

  II 28.288 11.288 4.500 3.500 4.000 5.000 0 

1. Reabilitare drumuri judeţene în judeţul Galaţi I 26.788 11.288 3.000 3.500 4.000 5.000 0 

  II 26.788 11.288 3.000 3.500 4.000 5.000 0 

2. Realizare sistem de supraveghere video a traficului rutier de pe drumurile I 1.500   1.500 0 0 0 0 

judeţene aparţinând judeţului Galaţi II 1.500   1.500 0 0 0 0 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 14.689 0 11.431 821 1.246 1.191 0 

  II 14.689 0 11.431 821 1.246 1.191 0 

1. Pod din beton armat L=6,00 m pe DJ 240A în localitatea Cerţeşti, judeţul  I 3.708   450 821 1.246 1.191 0 

Galaţi II 3.708   450 821 1.246 1.191 0 

2. Reabilitare DJ 251 G, km 6+700 - 8+200 şi km 8+800 - 11+800,  I 10.981   10.981         
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Valea Mărului - Vârlezi, judeţul Galaţi II 10.981   10.981         

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 5.343 0 3.700 1.479 31 133 0 

  II 5.343 0 3.700 1.479 31 133 0 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 4.050   3.500 500 0 50 0 

  II 4.050   3.500 500 0 50 0 

Documentaţii tehnice pentru reparaţii capitale, drumuri, poduri, pasaje, tuneluri şi 
clădiri aferente drumurilor publice (inclusiv documentaţii cadastrale, ridicări 
topo) şi întocmirea documentaţiei de proiectare pe următoarele drumuri judeţene:   3.500   3.500         

   - proiectare, reabilitare DJ 241 sectoare (Km 1 + 000 - 10 + 000)                 

   - proiectare, reabilitare DJ 241A sectoare                  

   - proiectare, reabilitare DJ 242D Suceveni - Băneasa                  

   - proiectare, reabilitare DJ 255C sectoare (Km 0 + 000 - 3 + 000)                 

   - proiectare, consolidare DJ 254C Adam                 

   - proiectare, asfaltare DJ 251C, Km 19 + 800 - 20 + 800, Crăieşti                 

   - documentaţii cadastrale drumuri judeţene                 

   - audit de siguranţă rutieră a unor sectoare din drumurile judeţene: DJ 242, DJ 
251A, DJ 252, DJ 255, DJ 251                 

   - extrase de carte funciară pentru drumuri judeţene                 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 1.293   200 979 31 83 0 

  II 1.293   200 979 31 83 0 

Parazăpezi    200   200         

 10 VENITURI PROPRII I 39.831 2.842 18.262 6.053 6.246 6.428 0 

     din care: II 39.831 2.842 18.262 6.053 6.246 6.428 0 

CAPITOL 54.10 I 2.698 0 1.132 522 522 522 0 

  II 2.698 0 1.132 522 522 522 0 

71 Active nefinanciare I 2.698 0 1.132 522 522 522 0 

  II 2.698 0 1.132 522 522 522 0 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 115   115         

  II 115   115         

1. Amenajare împrejmuire lac Zătun I 115   115         

  II 115   115         

C. Alte cheltuieli de investiţii                  
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71 Active nefinanciare I 2.583 0 1.017 522 522 522 0 

  II 2.583 0 1.017 522 522 522 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 2.353   960 465 465 463 0 

  II 2.353   960 465 465 463 0 

Maşină de marcaje rutiere   370   370         

Buldoexcavator   400   400         

Apometru de mare capacitate   15   15         

Echipament pentru săpat gropi freză - 1 buc.   39   39         

Motoferăstraie cu motor termic - 2 buc.   8   8         

Motoferăstraie cu triplă telescopică - 1 buc.   4   4         

Ecchipament autopropulsat pentru tuns gazon - 1 buc.   26   26         

Motocoase pentru cosit gazon 2 buc.   8   8         

Maşini pentru tuns gazon 2 buc.   10   10         

Autoutilitară   80   80         

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 122   30 30 30 32 0 

  II 122   30 30 30 32 0 

Proiectare "Reţea canalizare sediu administrativ"   8   8         

Proiectare "Amenajare împrejmuire lac Zătun"   10   10         

Proiectare "Reabilitare canton silvic Pădurea Gârboavele"   9   9         

Proiectare "Sistem de semnalizare la incendiu la baza de agrement cu specific 
pescăresc la balta Zătun"   3   3         

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 108   27 27 27 27 0 

  II 108   27 27 27 27 0 

Licenţe Windows - 20 buc.   22   22         

Licenţe calculatoare - 10 buc.   5   5         

CAPITOL 66.10 I 30.860 2.842 15.967 3.932 4.022 4.097 0 

  II 30.860 2.842 15.967 3.932 4.022 4.097 0 

71 Active nefinanciare I 30.860 2.842 15.967 3.932 4.022 4.097 0 

  II 30.860 2.842 15.967 3.932 4.022 4.097 0 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 10.402 2.842 4.460 1.150 1.035 915 0 

  II 10.402 2.842 4.460 1.150 1.035 915 0 
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1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei - Reabilitare instalaţie I 5.577 1.842 2.160 650 525 400 0 

electrică din spital - Distributie si alimentare cu energie electrica II 5.577 1.842 2.160 650 525 400 0 

2. Spitalul de Pneumoftiziologie -Consolidare şi modernizare, extindere prin I 4.825 1.000 2.300 500 510 515   

 mansardare Corp G II 4.825 1.000 2.300 500 510 515   

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 3.144 0 744 800 800 800 0 

  II 3.144 0 744 800 800 800 0 

1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei - Extindere, amenajare,  I 2.900   500 800 800 800 0 

modernizare, dotare spaţii arhivă II 2.900   500 800 800 800 0 

2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei - Extindere instalaţie  I 44   44 0 0 0 0 

de gaze naturale cu dotare centrală corp administrativ - Secţia ext. boli cronice 
Iveşti II 44   44 0 0 0 0 

3. Spitalul Clinic   de Urgenţă Sf. Apostol Andrei - Reabilitare chirurgie I 100   100         

 toracică şi plastică II 100   100         

4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei - Bloc naşteri şi internări I 100   100         

  II 100   100         

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 17.314 0 10.763 1.982 2.187 2.382 0 

  II 17.314 0 10.763 1.982 2.187 2.382 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 12.681   8.031 1.400 1.550 1.700 0 

  II 12.681   8.031 1.400 1.550 1.700   

Aparat de radiologie cu braţ mobil   285,00   285,00         

Aparat de respiraţie artificială   715,00   715,00         

Distilator apă   15,00   15,00         

Nişă chimică cu exhaustare în exterior   65,00   65,00         

Staţie includere în parafină   110,00   110,00         

Procesator de ţesuturi   85,00   85,00         

Baie de apă   9,00   9,00         

Microtom manual   120,00   120,00         

Brancard mobil radiotransparent   100,00   100,00         

Cărucior urgenţe   25,00   25,00         

Hotă de perete   11,00   11,00         

Termostate   25,00   25,00         

Electrocauter   84,00   84,00         

Spirometru   20,00   20,00         



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 10 din octombrie 2016 
 

0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8 

Tonometru   30,00   30,00         

Freză de os   5,00   5,00         

Aparat de anestezie   155,00   155,00         

Bronhoscop mobil   50,00   50,00         

Motor suspendat   10,00   10,00         

Monitor funcţii vitale   50,00   50,00         

Electrocardiograf portabil   30,00   30,00         

Pulsoximetru   25,00   25,00         

Craniotom complet   100,00   100,00         

Aspirator ultrasonic tip cusa   50,00   50,00         

Unitate sigilare vasculară   47,00   47,00         

Etuvă   195,00   195,00         

Monitor supraveghere funcţii vitale   105,00   105,00         

Cardiotocograf   92,00   92,00         

Lampă de operaţie portabilă   60,00   60,00         

Microscop optic   20,00   20,00         

Microscop optic cu cameră video digitală   70,00   70,00         

Sistem de distribuţie gaze medicale   70,00   70,00         

Pulsoximetru electric cu afişaj electronic   14,00   14,00         

Agitator pentru trombocite   40,00   40,00         

Congelator vertical pentru seroteca   18,00   18,00         

Histotecă pentru lame   4,00   4,00         

Analizor automat de urini   50,00   50,00         

Developeză automată   46,00   46,00         

Defibrilator   100,00   100,00         

Capnograf portabil   84,00   84,00         

Injectomat   60,00   60,00         

Holter   60,00   60,00         

Cistoscop   56,00   56,00         

Rezectoscop   50,00   50,00         

Ureteroscop semirigid complet   60,00   60,00         

Aparat sigilat pungi   25,00   25,00         

Ecograf operator   160,00   160,00         

UPS Dubla Conversie   27,00   27,00         

Imprimantă (faţă - verso)   5,00   5,00         

Developeză automată   50,00   50,00         



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 10 din octombrie 2016 
 

0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8 

Aparat ventilaţie asistată   450,00   450,00         

Trusă de laringoscopie suspendată   200,00   200,00         

Suport placă de bază pentru masa de tratament   17,00   17,00         

Trusă suporţi cap pentru masa de tratament   5,00   5,00         

Sistem de fixare suport placă de bază pentru masa de tratament   10,00   10,00         

Suport san pentru imobilizare   40,00   40,00         

Suport braţ pentru imobilizare   7,00   7,00         

Baie de apă extra-large   9,00   9,00         

Frigider mortuar   85,00   85,00         

Troliu hidraulic pentru cadavre   30,00   30,00         

Scanner    18,00   18,00         

Uretero-renoscop   30,00   30,00         

Sistem de digitalizare   68,00   68,00         

Imprimantă medicală   24,00   24,00         

Dermatom   90,00   90,00         

Trusă de instrumentar microchirurgie   50,00   50,00         

Aparat de ventilaţie mecanică   1.600,00   1.600,00         

Aparat de ventilaţie mecanică neonatală   450,00   450,00         

Căşti set activ cu microfon   10,00   10,00         

Motor ortopedic universal   63,00   63,00         

Suport umar   13,00   13,00         

Suport lateral dublu   6,00   6,00         

Suport ajustabil pentru cap tip potcoavă   3,00   3,00         

Dispozitiv de conexiune   9,00   9,00         

Suport conectare   4,00   4,00         

Paravan de radioprotecţie mobil   107,00   107,00         

Uscător cu tambur din oţel inoxidabil   14,00   14,00         

Ecograf oftalmologic cu sonde de biometrie şi pachimetrie   88,00   88,00         

Electrocardiograf cu 12 canale   33,00   33,00         

Unit dentar complet echipat   115,00   115,00         

Fiziodispender cu LED   17,00   17,00         

Sistem automat de identificare microbiană   134,00   134,00         

Microscop hematologie (cu monitor şi aparat foto)   29,00   29,00         

Analizor determinare CD4   134,00   134,00         

Echipament de spălare/aspirare - 2 buc.   17,00   17,00         

Generator de abur    160,00   160,00         
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Maşină profesională de spălat rufe    90,00   90,00         

Sistem centrală cu sesizoare de fum    10,00   10,00         

Aparat developat filme   50,00   50,00         

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 840   540 100 100 100 0 

  II 840   540 100 100 100   

Actualizare proiect - Reparaţii capitale "Conducte purtătoare de fluide"   50   50         

Actualizare proiect - "Consolidare clădire centrală termică"   50   50         

Actualizare financiară proiect - Reparaţii capitale penru reabilitare etaj 1,  
tronson CDE"   10   10         

Actualizare financiară proiect - "Reparaţii capitale bloc naşteri şi internări"   10   10         

Servicii de evaluare rest de executat pentru lucrarea "R.K. Reabilitare  
laborator clinic"   80   80         

Actualizare proiect - "R.K. Reabilitare laborator clinic"   50   50         

 Servicii de evaluare rest de executat pentru lucrarea - "R.K. Etaj 7, tronson 
 ABC"   80   80         

Actualizare proiect - "R.K. Etaj 7, tronson ABC"   50   50         

Documentaţie tehnică pentru autorizaţia de securitate la incendiu "RK Reabilitare  
laborator clinic"   20   20         

Documentaţie tehnică pentru autorizaţia de securitate la incendiu "RK Etaj 7, 
tronson ABC"   20   20         

Proiectare "Consolidare, reabilitare şi modernizare Centrală termică"   80   80         

Reevaluare proiect - "RK cazan apă nr. 3 şi instalaţii de automatizare la 
 centrala termică"   40   40         

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 3.793   2.192 482 537 582 0 

  II 3.793   2.192 482 537 582 0 

RK - Reabilitare Laborator clinic   650   650         

RK - Etaj 7, tronson ABC     850   850         

Licenţe   500   500         

Licenţe semnătură electronică, licenţe semnătură electronică renewed, 
 licenţe antivirus, licenţe antivirus renewed, licenţe (90 buc.)   132   132         

Licenţe antivirus   60   60         

CAPITOL 67.10 I 3.568 0 853 905 905 905 0 

  II 3.568 0 853 905 905 905 0 

71 Active nefinanciare I 3.568 0 853 905 905 905 0 
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  II 3.568 0 853 905 905 905 0 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 23   23 0 0 0 0 

  II 23   23 0 0 0 0 

1. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii I 23   23 0 0 0 0 

  II 23   23 0 0 0 0 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 2.595 0 495 700 700 700 0 

  II 2.595 0 495 700 700 700 0 

1.  Muzeul de Istorie - Monumentul Apărătorii oraşului Galaţi, I 2.524   424 700 700 700 0 

 7 - 9 ianuarie 1918 II 2.524   424 700 700 700 0 

2. Muzeul de Istorie - "Instalaţie încălzire gaze naturale str. Domnească  I 51   51         

nr. 25" II 51   51         

3.Centrul Cultural "Dunărea de Jos" -" Racordare la reţeaua electrică a 
imobilelor din  I 20   20         

cadrul "Muzeului Zonei Pescăreşti "din judeţul Galaţi" II 20   20         

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 950 0 335 205 205 205 0 

  II 950 0 335 205 205 205 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 162   97 20 20 25 0 

  II 162   97 20 20 25 0 

Lămpi proiectoare BARCO SIM 5H   17   17         

Autoutilitară    80   80         

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 269   74 65 65 65 0 

  II 269   74 65 65 65 0 

Proiectare extindere amplasament urşi bruni - Grădina Zoologică    30   30         

Proiect loc de joacă pt. copii - Grădina Zoologică   25   25         

Proiect grajd cabaline - Grădina Zoologică    12   12         

Proiectare şi avizare "Racordare la reţeaua electrică a imobilelor din cadrul 
"Muzeului Zonei Pescăreşti din judeţul Gl"   7   7         

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 519   164 120 120 115 0 

  II 519   164 120 120 115 0 

Centrală termică    4   4         
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Licenţe soft Norton Security   1,50   1,50         

Licenţe soft spectacol Planetariu   22,80   22,80         

Licenţă soft Corel X7   4,40   4,40         

Licenţe soft Video Corel Studio   1,30   1,30         

Aplicaţii soft sistem interactiv orizontal   33,80   33,80         

Aplicaţii soft interactive cu picior   12,20   12,20         

Licenţă software ZIMS   6,00   6,00         

Generator ozon acvarii   10,00   10,00         

Ozonizator Sander acvarii   7,00   7,00         

Pompă recirculare sistem dulcicoli   5,00   5,00         

Pompă centrifugală autoamorsantă   20,00   20,00         

Corn F/B    15   15         

Microfon    6   6         

Softuri    15   15         

CAPITOL 68.10 I 2.320 0 220 600 700 800 0 

  II 2.320 0 220 600 700 800 0 

71 Active nefinanciare I 2.320 0 220 600 700 800 0 

  II 2.320 0 220 600 700 800 0 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 140   140 0 0 0 0 

  II 140   140 0 0 0 0 

1. U.M.S. Găneşti - "Amenajare depozit carburanţi" I 140   140 0 0 0 0 

  II 140   140 0 0 0 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 2.180 0 80 600 700 800 0 

  II 2.180 0 80 600 700 800 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 1.170   70 300 400 400 0 

  II 1.170   70 300 400 400 0 

Centrală telefonică   15   15         

Arzător pentru plită bucătărie   5   5         

Mobilier   50   50         

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 1.010   10 300 300 400 0 

  II 1.010   10 300 300 400 0 
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Proiectare amenajare depozit carburanţi   10   10         

CAPITOL 83.10 I 385 0 90 94 97 104 0 

  II 385 0 90 94 97 104 0 

71 Active nefinanciare I 385 0 90 94 97 104 0 

  II 385 0 90 94 97 104 0 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 385 0 90 94 97 104 0 

  II 385 0 90 94 97 104 0 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 385   90 94 97 104 0 

  II 385   90 94 97 104 0 

Autoturism   83   83         

Calculator + imprimantă   7   7         
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HOTĂRÂREA NR. 193 

din 31 octombrie 2016 
 

privind: atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 6 ani, Fundaţiei „Inimă de Copil” a 
unei părţi din imobilul situat în municipiul Galaţi, str. Traian nr. 203, imobil aflat în domeniul 
public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi    

Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA şi vicepreşedintele 
Consiliului Judeţean Galaţi, Florinel–Petru GASPAROTTI; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.139/27.10.2016; 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor; 

          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, 5 şi 6 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Fundaţiei „Inimă de Copil” nr. 657/15.09.2016, înregistrată la sediul 
Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 7.139/15.09.2016; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 451/2016 privind recunoaşterea Fundaţiei „Inimă 
de Copil” ca fiind de utilitate publică; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3) şi art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi d), alin. (5) lit. a) pct. 2 şi ale art.124 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 (1) Se aprobă atribuirea Fundaţiei „Inimă de Copil”, în folosinţă gratuită, pentru o 
perioadă de 6 ani, o parte din imobilul situat în municipiul Galaţi, str. Traian nr. 203, imobil aflat în 
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea 
acordării de servicii sociale şi desfăşurării de activităţi pentru persoane din categoriile defavorizate 
din municipiul şi judeţul Galaţi.  

(2) Datele de identificare ale spaţiului prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în anexa* ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1, Consiliul Judeţean Galaţi şi Fundaţia 

„Inimă de Copil“ vor încheia un contract de comodat. 
Art.3 Predarea-preluarea spaţiului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces verbal, 

încheiat între Consiliul Judeţean Galaţi şi Fundaţia „Inimă de Copil”. 
 
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică: Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei de Economie şi Finanţe 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galați, precum şi Fundaţiei „Inimă de 
Copil” Galaţi.     

 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

 
* Anexa se poate vizualiza pe pagina de Internet a Consiliului Judeţean Galaţi – http://www.cjgalati.ro. 
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HOTĂRÂREA NR. 194 

din 31 octombrie 2016 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 159/22.12.2015 privind aprobarea 
Programului de dezvoltare al judeţului Galaţi 2016 – 2021 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.431/28.10.2016 
 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 – 6 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 159/22.12.2015 privind aprobarea 
Programului de dezvoltare al judeţului Galaţi 2016 - 2021; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul 
Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1 în cadrul Axei prioritare 3 – Sprijinirea  tranziţiei către 
o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei 
energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – 
Clădiri publice, document publicat spre consultare publică; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. d) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se modifică şi se înlocuieşte anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
159/22.12.2015 privind aprobarea Programului de dezvoltare al judeţului Galaţi 2016 – 2021, cu 
anexa*, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica, în format electronic, tuturor direcţiilor,  serviciilor şi 
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 
 
* Anexa se poate vizualiza pe pagina de Internet a Consiliului Judeţean Galaţi – http://www.cjgalati.ro. 

 

HOTĂRÂREA NR. 195 

din 31 octombrie 2016 

 
privind: validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Creţu Sorin 
Iniţiator: Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.058/31.10.2016 
 Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Bogdan 
Tania Iuliana, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei; 

Având în vedere adresa Organizaţiei Judeţene a Partidului Naţional Liberal  înregistrată la 
Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 7058/12.09.2016; 

Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
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Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere procesul-verbal din data de 31.10.2016 al şedinţei Comisiei de validare 
referitor la validarea mandatului de consilier al domnului Creţu Sorin; 

Având în vedere prevederile art. 100 alin. (33)  din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali;  

Având în vedere prevederile art. 31 alin (3) şi alin. (5) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Creţu Sorin, ales în Consiliul 
Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016. 
 

  Art.2. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 122 din 8 iulie 2016 în sensul 
completării componenţei Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judeţean Galaţi cu domnul Creţu 
Sorin.         
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Creţu Sorin şi este supusă formalităţilor de 
publicitate prevăzute de lege. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 

 

HOTĂRÂREA NR. 196 

din 31 octombrie 2016 

 
privind: aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în legătură cu Asociaţia 
„SMURD” Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.996/31.10.2016 
 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 7996/12.10.2016 prin care Asociaţia „SMURD” Galaţi transmite 
Consiliului Judeţean Galaţi forma actualizată a Statutului Asociaţiei; 

Având în vedere prevederile art. 17, art. 91 alin. (5), lit. a), punctele 3 şi 8 şi alin. (6) lit. a) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 10 din octombrie 2016 

  

 

  

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Statutul Asociaţiei „SMURD” Galaţi în forma anexată la prezenta hotărâre. 
 
Art.2. Se împuterniceşte domnul Gigel Istudor, vicepreşedinte în cadrul Consiliului Judeţean 

Galaţi să reprezinte instituţia în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei „SMURD” Galaţi şi să 
realizeze toate demersurile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce revin Consiliului Judeţean 
Galaţi în calitate de membru. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei de Dezvoltare Regională, Direcţiei 
Patrimoniu şi Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate, precum şi d-lui 
Gigel Istudor, vicepreşedinte în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, care vor răspunde de ducerea sa la 
îndeplinire. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş 
 

ANEXĂ 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
 

STATUTUL ASOCIAŢIEI „SMURD” GALAŢI 
 

Capitolul I 
DENUMIRE, SEDIU, FORMA JURIDICĂ, DURATĂ 

 
Art. 1. (1). Asociaţia  ”SMURD” GALAŢI  (denumită în continuare Asociaţia) este constituită 

în baza O.G. nr. 26 din 30 ianuarie 2000, cu privire la asociaţii si fundaţii, modificată şi completată, 
din asociaţi fondatori, semnatari ai Actului Constitutiv şi ai prezentului Statut, având sediul în 
municipiul Galaţi, Strada Domnească, nr. 58, cod 800008. 

           (2).  Sediul  Asociaţiei ”SMURD” GALAŢI, va putea fi mutat oricând la altă adresă, 
prin hotărârea Consiliului Director al Asociaţiei. 

Art. 2. (1).  Asociaţia  ”SMURD” GALAŢI se constituie şi se înregistrează ca persoană 
juridică română de drept privat fără scop patrimonial, care are un buget şi un patrimoniu propriu. 

           (2). Asociaţia  ”SMURD” GALAŢI se înfiinţează prin libera exprimare a voinţei de 
asociere a asociaţilor fondatori, autorităţi ale administraţiei publice şi instituţii publice. 

           (3). Asociaţia înfiinţată va purta denumirea de ”SMURD” Galaţi. 
Art. 3. Asociaţia ”SMURD” GALAŢI se înfiinţează pentru o durată nedeterminată 

(nelimitată) de timp. 
Capitolul II 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 
 

Art. 4. (1). Scopul ASOCIAŢIEI  ”SMURD” GALAŢI,  este nelucrativ şi nepatrimonial, fiind de 
interes general, datorită semnificaţiei şi importanţei sale. 
              (2). Scopul ASOCIAŢIEI  ”SMURD” GALAŢI, constă în realizarea unei componente 
comunitare integrate la nivelul judeţului, specializată  în acordarea primului ajutor de urgenţă, 
resuscitarea şi descarcerarea victimelor accidentelor de orice natură, operaţiunilor de salvare precum 
şi transportului victimelor la prima unitate medicală cu competenţă adecvată situaţiei sau la punctul 
de întâlnire cu alte echipaje competente.  
              (3). Coordonarea operativă a acţiunilor desfăşurate pentru atingerea scopului se va realiza de 
către  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi, în 
colaborare cu Consiliul Judeţean Galaţi  şi Spitalul Judeţean Galaţi. 
             (4). Scopul ASOCIAŢIEI  ”SMURD” GALAŢI, este sprijinirea activităţii serviciilor pentru 
situaţii de urgenţă, în vederea îmbunătăţirii intervenţiilor, cât mi operativ şi pentru gestionarea corectă 
şi corespunzătoarea a acestora. 
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             (5). Scopul Asociaţiei ”SMURD” Galaţi este organizarea de activităţi pentru formarea 
profesională în domeniul medical, paramedical, situaţiilor de urgenţă şi a altor programe de pregătire 
prin cursuri (iniţiere, specializare şi perfecţionare). 

Art. 5. (1). În vederea realizării scopului propus, Asociaţia ”SMURD” GALAŢI, îşi va 
propune următoarele obiective:  
• Reprezentarea intereselor şi drepturilor asociaţiei în ţară şi în străinătate; 
• Iniţierea şi susţinerea de măsuri legislative specifice acestei activităţi la nivelul autorităţii de 
stat centrale şi locale; 
• Asigurarea reprezentării asociaţiei la nivelul societăţii civile şi în relaţia cu autorităţile 
statului; 
• Oferirea de servicii de informare si publicitate la nivel local, regional si national – inclusiv 
organizarea de caravane de informare;  
• Realizarea de materiale documentare şi publicitare prin care să se prezinte activitatea 
asociaţiei şi importanţa acestei activităţi; 
• Organizarea de manifestări culturale, artistice şi sportive; 
• Atragerea de sponsorizări, fonduri băneşti sau materiale prin realizarea de proiecte în cadrul 
programelor cu finanţare naţională, intracomunitară sau internaţională; 
• Achiziţionarea de utilaje, masini, echipamente, instrumente şi unelte necesare echipelor de 
salvare şi prim-ajutor; 
• Asocierea sau colaborarea cu persoane juridice române sau străine, cu unităţi administrativ 
teritoriale, consilii locale, spitale cu secţii de unităţi primire urgenţă, cu organizaţii neguvernamentale 
şi cu alţi parteneri în vederea finanţării sau realizării în comun a unor acţiuni, proiecte, reparaţii 
curente şi dotări pentru buna desfăşurare a activităţii la sediile SMURD, UPU (unităţi primire 
urgenţă) ale spitalelor, etc.; 
• Cooperarea sau asocierea cu autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale din ţară 
sau străinătate; 
• Aderarea la organizaţii naţionale sau internaţionale; 
• Înfiinţarea unei publicaţii a asociaţiei pentru susţinerea şi promovarea activităţii de salvare a 
vieţilor aflate în pericol; 
• Asigură consultanţă şi sprijin pentru dotarea serviciilor de urgenţă din fondurile proprii sau 
atrase şi/sau în colaborare cu instituţiile guvernamentale din ţară şi străinătate; 
• Asigură consultanţă şi sprijin la elaborarea documentelor de organizare, desfăşurare şi 
conducere a activităţii serviciilor pentru situaţii de urgenţă la nivelul structurilor administrativ - 
teritoriale, stabileşte împreună cu acestea locul şi rolul forţelor de intervenţie proprii în cooperare cu  
celelalte forţe care intervin la prevenirea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă, pentru 
restabilirea stării de normalitate. 
• Colaborează şi sprijină Prefectura şi Primăriile, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă, Jandarmeria Română, Poliţia Rutieră, Poliţia Comunitară, toate 
Ministerele care au structuri speciale pentru situaţii de urgenţă, etc., în activitatea de selectare, 
instruire şi evidenţă a voluntarilor, în domeniile:  
- activitatea de prevenire, informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi a  situaţiilor de urgenţă; 
- intervenţia pentru stingerea incendiilor şi limitarea efectelor acestora, salvare, deblocare, evacuare 
sau alte măsuri de protecţie a persoanelor şi bunurilor; 
- limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă la toate tipurile de riscuri, în colaborare cu 
alte servicii de urgenţă sau cu servicii profesioniste; 
- punerea în aplicare a măsurilor dispuse de preşedinţii Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă 
pentru asigurarea condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei; 
- colaborarea cu toate structurile locale, zonale sau naţionale din domeniul situaţiilor de urgenţă 
pentru asigurarea unui nivel de operativitate crescut şi desfăşurarea unor intervenţii operative şi 
eficiente; 
- alpinism utilitar - transport accidentaţii; 
- salvare de la înec şi intervenţii pentru salvarea persoanelor în caz de inundaţii; 
- căutare copii şi persoane dispărute. 
• Realizează activităţi de supraveghere, prevenire şi alarmare, cooperare şi intervenţie, în cazul 
situaţiilor de urgenţă, colaborând cu elementele componente ale Sistemului Naţional de Management 
pentru Situaţii de Urgenţă în conformitate cu prevederile legale, pe baza de acorduri încheiate cu 
organele abilitate; 
• În colaborare şi cu sprijinul Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei Naţionale, 
Ministerul Afacerilor Interne, ONG-uri de specialitate, etc., elaborează şi desfăşoară programe de 
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instruire a cetăţenilor, pentru acordarea de prim ajutor calificat medical în urgenţe, cât şi pentru 
instruirea societăţii civile în acordarea primului ajutor şi supravieţuirea în cazuri de urgentă, la nivelul 
instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, societăţi comerciale, organizaţii cetăţeneşti de 
cartier, etc.; 
• În colaborare cu Federaţia Română de Radioamatori - Reţeaua Naţionala de Urgenţă Radio, 
realizează activităţi de specializare pentru eficientizarea transmiterii informaţiilor prin radio în timp 
real asupra situaţiilor de urgenţă. Serviciul stabilit menţine un contact permanent cu "Serviciului de 
Apel Unic de Urgenţă - 112" , a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă despre situaţiile concrete 
din teren. Crearea şi dezvoltarea formaţiunilor şi centrelor proprii (fixe şi mobile) de radiocomunicaţii 
de urgenţă folosind întregul spectru de frecvenţe alocat serviciului de radioamatori, care se vor pune 
la dispoziţia  Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă, ca surse de informaţii de urgenţă sau sisteme 
alternative de radiocomunicaţii naţionale; 
• Colaborează şi sprijină Crucea Roşie Română,  Ministerul Tineretului  şi Sportului, etc., în 
acţiunile lor specifice (atât în prevenirea şi în limitarea urmărilor unor situaţii de urgenţă, cât şi la 
realizarea de antrenamente în comun); 
• În colaborare cu Asociaţia Profesională a Alpiniştilor Utilitari din România se realizează 
instruirea, examinarea, atestarea şi intervenţia salvatorilor voluntari în domeniul salvărilor de la 
înălţime sau subacvatice, transportului accidentaţilor, etc.;  
• În colaborare cu Federaţia Română de Psihoterapie, Centrele de tratament şi instituţiile de 
învăţământ superior de psihiatrie (de stat sau particulare), formează grupe operative mixte 
specializate în acordarea suportului psihologic în situaţii de urgenţă  victimelor, rudelor acestora 
şi/sau salvatorilor; 
• În colaborare cu Centrele de Educare Canină se vor realiza dresarea câinilor specializaţi şi 
instruirea însoţitorilor lor, în vederea sprijinirii acţiunilor de salvare cu câini de căutare salvare, sau 
câini de paza şi companie (ce pot îmbunătăţii suportul psihologic general în situaţii de urgenţă); 
• Colaborează cu cultele religioase, indiferent de credinţă şi zonă geografică, familiarizând 
enoriaşii cu problematica situaţiilor de urgenţă, pregătind din rândul lor grupe de voluntari pentru 
astfel de situaţii; 
• Sprijină activitatea altor formaţiuni şi asociaţii, cât şi a persoanelor particulare, organizate în 
scopuri similare, prin elaborarea şi dezvoltarea bazei logistice, procurarea de staţii de emisie-recepţie 
şi întreţinerea lor, procurarea de medicamente, materiale sanitare, ustensile necesare acordării 
primului ajutor, organizarea de puncte de adunare răniţi şi tabere de sinistraţi, transportul răniţilor, 
etc.; 
• Sprijină material şi profesional perfecţionarea continuă a salvatorilor voluntari şi privaţi în 
concordanţă cu ultimele tehnici de salvare; organizează tabere şi excursii pentru schimburi de 
experienţă şi antrenament (inclusiv pentru pregătirea generaţiilor următoare de voluntarii - aspiranţii 
cu vârste între 15 -18 ani), expediţii de antrenament cu participarea voluntarilor cât şi pentru atragerea 
de noi voluntari, participă la diverse acţiuni şi concursuri legate de scopul asociaţiei; 
• Colaborează cu organizaţii similare din străinătate în vederea cunoaşterii, însuşirii şi 
diseminării tehnicilor curente de salvare la nivel internaţional; 
• Organizează schimburi de experienţă, simpozioane, mese rotunde, conferinţe,  acordări de 
burse, concursuri, legate de scopul asociaţiei; 
• Organizează în cadrul asociaţiei (în funcţie de solicitări) secţii tehnico-aplicative, coordonate 
de antrenori de specialitate în domeniile: radioamatorism, salvamar, alpinism-escalada, turism 
sportiv, speologie, orientare turistica, prim ajutor, protecţia mediului, parapantă, ciclism montan, role, 
etc.; 
• Sprijină organizarea de puncte de prim ajutor, competiţii cultural-sportive, formarea de 
instructori şi antrenori sportivi, şcoli de turism, şcoli de şoferi, etc., cât şi activităţi recreative pe 
întreg teritoriul ţării cât şi în străinătate, prin acordarea de asistenţă tehnică şi logistică, instruire de 
prim ajutor de urgenţă, transport accidentaţi şi îmbunătăţirea comunicaţiilor radio, audio şi video, 
gratuit sau contra cost, la acţiunile iniţiate de alte structuri, utilizând baza materială şi tehnica 
specifică din dotare, cu membrii formaţiunilor asociaţiei; 
• Organizează concursuri tehnico-aplicative în domeniul obiectului de activitate al asociaţiei; 
• Organizează şi aplică programe, proiecte şi activităţi de conservare a naturii, protecţia 
mediului înconjurător şi ecologie; 
• Organizează programe şi campanii de educaţie ecologică şi sensibilizare a opiniei publice faţă 
de problemele mediului înconjurător, în spiritul respectului pentru om şi natură, desfăşoară programe 
de conservare a naturii şi monitorizare ecologică; 
• Oferă consultanţă şi se implică activ în domeniul protecţiei mediului; 
• Promovează şi aplică programe de dezvoltare durabilă locală şi regională; 
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• Organizează activităţi educative în rândul tinerilor neinstituţionalizaţi (a "copiilor străzii", 
"găştilor de cartier" şi a tinerilor dependenţi de droguri, etc.) în colaborare cu organismele abilitate; 
• Atragerea fondurilor nerambursabile pentru punerea în aplicare a scopului asociaţiei. 
• Obiectul de activitate al asociaţiei va putea fi modificat de către Adunarea Generală a 
Asociaţiei, cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale în materie. 

Art. 5 (2). În vederea realizării obiectivelor sale, Asociaţia ”SMURD” Galaţi poate desfăşura 
activităţi accesorii: 
• acceptă  finanţări nerambursabile, donaţii,  sponsorizări,  subvenţii  de la persoane fizice, 
juridice şi diverse instituţii din ţară sau străinătate care sunt de acord cu scopul asociaţiei şi doresc să 
contribuie la realizarea acestuia; 
• face cunoscută existenţa scopurilor şi activitatea sa utilizând mijloacele mass-media; 
• angajează personalul necesar realizării scopurilor sale; 
• poate înfiinţa societăţi comerciale şi cluburi sportive proprii în legătura cu scopul principal al 
asociaţiei, în condiţiile legii; 
• poate desfăşura orice alte activităţi economice directe dacă acestea au caracter accesoriu şi 
sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei. 
• acordă Diplome de Onoare, Certificate de Curaj, Diplome de Voluntari, insigne, plachete 
omagiale persoanelor fizice sau juridice care se remarcă în acţiunile de instruire, sprijinire, prevenire 
sau salvare, protecţia mediului înconjurător etc. 
 

Capitolul III 
MEMBRII ASOCIAŢI 

 
Art. 6. (1). Asociaţia ”SMURD” GALAŢI, este constituită prin voinţa următorilor asociaţi 

fondatori: 
1. CONSILIUL  JUDEŢEAN  GALAŢI cu sediul în municipiul Galaţi, strada Eroilor, nr. 

16, judeţul Galaţi 
2. CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GALAŢI, cu sediul în municipiul 

Galaţi, strada Domnească, nr. 38, judeţul Galaţi, 
3. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI, cu sediul în municipiul Tecuci, 

strada 1 Decembrie 1918, nr. 109, judeţul Galaţi,  
4. CONSILIUL LOCAL TÂRGU BUJOR, cu sediul în oraşul Târgu Bujor, strada 

General Eremia Grigorescu, nr. 105, judeţul Galaţi,  
5. INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ”GENERAL EREMIA 

GRIGORESCU” al Judeţului Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, strada Mihai Bravu nr. 36, 
judeţul Galaţi, 

6.  DIRECŢIA  DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ GALAŢI, cu sediul în municipiul Galaţi, strada  
prin SPITALUL CLINIC DE JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”SFÂNTUL APOSTOL ANDREI” cu 
sediul în municipiul Galaţi, strada Brăilei nr. 177, judeţul Galaţi, 
        (2). Asociaţia ”SMURD” GALAŢI, cuprinde următoarele categorii de membri: 
a). membrii fondatori – sunt asociaţii fondatori ai asociaţiei, reprezentând comitetul de iniţiativă şi 
semnatari ai Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei; 
b). membrii asociaţi – această calitate se poate dobândi de către membrii care aderă la prevederile 
prezentului statut ulterior fondării Asociaţiei, cu drept de vot în cadrul Adunării Generale, şi obligaţia 
de plată a cotizaţiei anuale, prin hotărâre a Consiliului Director, luată cu votul majorităţii membrilor 
Consiliului Director”; 
c). membrii aderenţi – sunt persoane fizice, sau juridice, care vor adera la prezentul Statut, după 
înfiinţarea Asociaţiei; 
d). membrii de onoare – această distincţie se poate acorda, persoanelor fizice, sau juridice, care au 
contribuit, în mod esenţial, la realizarea scopului propus de Asociaţie. Membrii de onoare nu fac parte 
din Adunarea Generală, având doar statut onorific. 
                    (3). Calitatea de membru aderent şi respectiv membru asociat al Asociaţiei, poate fi 
dobândită de către orice persoană fizică sau juridică, prin aderarea la prezentul Statut. 

Art. 7. Dobândirea calităţii de membru aderent, şi respectiv de membru asociat, al Asociaţiei,  
se face în conformitate cu Regulamentul de ordine internă al Asociaţiei, pe baza unei cereri de 
înscriere. 

Art. 8. (1). Calitatea de membru al Asociaţiei, se pierde în următoarele cazuri: 
 Renunţare scrisă; 
 Excludere din Asociaţie; 
 Dizolvarea persoanei juridice; 
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 Deces, în cazul persoanei fizice. 
                      (2). Membrul Asociaţiei, care pierde această calitate, nu are niciun drept asupra 
patrimoniului Asociaţiei. 

Art. 9. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi: 
a). dreptul de a alege şi de a fi ales în toate organele de conducere ale Asociaţiei; 
b). dreptul de a participa în toate cazurile în care se discută şi urmează a se lua o hotărâre, cu privire 
la activitatea sa; 
c). dreptul de a-şi exprima liber punctul de vedere; 
d). dreptul de a ocupa funcţii, în conducerea Asociaţiei; 
d). dreptul de vot în Adunarea Generală. 
Art. 10.   Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii: 
a). să participe activ la atingerea scopului şi realizarea obiectivelor Asociaţiei; 
b). să participe la şedinţele Adunării Generale şi la toate activităţile iniţiate de Asociaţie; 
c). să achite cotizaţiile lunare şi alte taxe stabilite de către Consiliul Director al Asociaţiei; 
d). să apere permanent prestigiul Asociaţiei, să sesizeze de îndată conducerea Asociaţiei, cu privire la 
orice situaţii de natură să aducă atingerea şi/sau să producă prejudicii directe sau indirecte Asociaţiei; 
e). să respecte hotărârile Adunării Generale, ale Consiliului Director, ale Preşedintelui Asociaţiei; 
f).  să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Statut, ale Regulamentului de ordine internă, şi 
ale actelor normative, care reglementează organizarea şi exercitarea acestei activităţi. 
 

Capitolul IV 
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI 

 
Art. 11. Organele de conducere ale Asociaţiei, sunt: 

 
a) Adunarea Generală 
b) Consiliul Director  
c) Preşedintele Asociaţiei 
d) Vicepreşedintele 
e) Directorul executiv 
f) Cenzorul 
g) Trezorierul 
Adunarea Generală 

Art. 12. (1).  Adunarea Generală este organul suprem de decizie al Asociaţiei şi se compune, 
iniţial, din membrii fondatori, enumeraţi în Actul Constitutiv, al Asociaţiei, şi în prezentul Statut.  

   (2). Din rândul acestora la prima întrunire – denumită Adunare Constitutivă a 
persoanei juridice Asociaţia „SMURD” Galaţi, sunt alese organele de conducere ale Asociaţiei, 
pentru un mandat de 4 ani. 

             (3). Organele de conducere, astfel alese, pot fi realese în aceleaşi funcţii sau în alte 
funcţii de conducere de către Adunarea Generală. 
                      (4).  Alegerea organelor de conducere ale asociaţiei se face prin vot deschis.  
                      (5). Adunarea Generală este formată din toţi membrii Asociaţiei. Fiecare membru 
asociat, va împuternici un reprezentant în Adunarea Generală. 

Art. 13. Adunarea Generală are următoarele competenţe: 
a). stabileşte măsuri pentru desfăşurarea activităţilor, cu respectarea prevederilor prezentului Statut, a 
Regulamentului de ordine internă, şi a reglementărilor legale în vigoare; 
b). alege şi revocă Preşedintele, Vicepreşedintele, membrii Consiliului Director şi cenzorul; 
c). aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei, situaţiile financiare anuale şi dă descărcare 
Consiliului Director, cu privire la activitate şi la gestiune; 
d). aprobă Regulamentul de ordine internă al Asociaţiei; 
e). aprobă modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului; 
f). îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statutul Asociaţiei. 

Art. 14. (1). Adunarea Generală se întruneşte în şedinţă ordinară, anual, în primul trimestru, la 
convocarea Preşedintelui. 

              (2).  Adunarea Generală se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea 
Preşedintelui, Consiliului Director sau a cel puţin 1/3 din membrii asociaţiei. 

             (3). Convocarea Adunării Generale se face în scris, prin afişaje la sediul asociaţiei, 
precum şi prin publicare într-un ziar judeţean, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu 
cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Convocarea, care va cuprinde şi ordinea de zi, se 
face prin intermediul vicepreşedintelui asociaţiei. 
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              (4). În caz de forţă majoră sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor 
asociaţiei, convocarea Adunării Generale se poate face de îndată, fără a mai fi necesară publicarea în 
ziar. 

               (5). În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 
Art. 15. (1). Şedinţele Adunării Generale sunt legal constituie dacă este prezentă majoritatea 

membrilor asociaţiei. 
                 (2). În cazul în care majoritatea nu este întrunită, prezidiul Adunării Generale 

stabileşte a doua Adunare Generală în termen de cel mult 15 zile, fără a mai îndeplini procedura 
convocării. Adunarea Generală convocată  în aceste condiţii este legal constituită cu participarea 
membrilor prezenţi. 

Art. 16. Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de către Preşedinte, împreună cu 2 membrii 
aleşi prin vot deschis de cei prezenţi, formând prezidiul Adunării Generale. 

Art. 17. (1).  Dezbaterile din şedinţele Adunării Generale se consemnează într-un proces 
verbal, semnat de membrii prezidiului. 

              (2). Procesul verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun într-un 
dosar special al şedinţei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de preşedinte. 

Art. 18. Ordinea de zi se aprobă de Adunarea Generală la propunerea celui care a cerut 
întrunirea Adunării Generale. Modificarea şi completarea ordinii de zi se poate face numai pentru 
probleme urgente şi numai cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 

Art. 19. (1). În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Adunarea Generală adoptă hotărâri cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazul în care legea sau Regulamentul de ordine internă cere 
o altă majoritate; 

              (2).  Adunarea Generală poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. 
Art. 20. Hotărârile Adunării Generale se semnează de Preşedinte. În cazul în care Preşedintele 

lipseşte sau refuză să semneze, hotărârea Adunării Generale se semnează de Vicepreşedinte sau 3 
membri. 

Art. 21. (1). . Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data 
aducerii lor la cunoştinţa membrilor, iar cele individuale, de la data comunicării. 

             (2). Hotărârile luate de către Adunarea Generală sunt obligatorii şi pentru membrii 
care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă. 

             (3). Aducerea la cunoştinţă membrilor a hotărârilor cu caracter normativ se face în 
termen de 5 zile de la adoptarea acestora.  

Art. 22. (1). În cazul în care se discută alegerea sau revocarea Preşedintelui, Vicepreşedintelui 
ori a membrilor Consiliului Director, nici unul dintre aceştia nu va face parte din prezidiul Adunării 
Generale. În acest caz, şedinţa va fi condusă de cel mai în vârstă membru prezent. 

               (2). Mandatul Consiliului Director, Preşedintelui şi Vicepreşedintelui asociaţiei 
curge de la data semnării în Adunarea Generală Constitutivă a asociaţiei a prezentului statut. 

Consiliul Director 
Art. 23. (1). Consiliul Director al asociaţiei este format din 5 membri aleşi pentru un mandat 

de 4 ani. Aceştia pot fi revocaţi oricând de instituţiile care i-au desemnat.  Preşedintele şi 
vicepreşedintele se includ în acest număr. 

              (2). Din Consiliul Director pot face parte şi angajaţi ai asociaţiei. 
Art. 24. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. El 

poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, limita a cel mult o pătrime din componenţa sa. 
Art. 25. Consiliul Director are următoarele competenţe: 

a). elaborează şi pune în aplicare programele de acţiune, organizare şi administrare ale asociaţiei 
în acord cu hotărârile Adunării Generale; 
b). elaborează Regulamentul de ordine internă aplicabil tuturor membrilor asociaţiei; 
c). adoptă măsuri pentru aplicarea şi respectarea de către toţi membrii a prevederilor prezentului 
Statut, a Regulamentului de ordine internă şi a actelor normative care reglementează organizarea şi 
exercitarea acestei activităţi; 
d). încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei, având dreptul de a împuternici în acest 
scop una sau mai multe persoane cu funcţii executive inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat 
sau sunt străine de asociaţie, de asemenea, poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii 
executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat sau sunt străine de asociaţie pentru a 
îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală; 
e). Verifică şi aprobă cererile de înscriere în asociaţie; 
f). Stabileşte periodic, taxele de înscriere şi contribuţiile lunare sau de orice altă natură şi 
urmăreşte încasarea acestora; 
g). Avizează editarea publicaţiilor asociaţiei; 
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h). Constată nerespectarea prevederilor statutului sau ale Regulamentului de ordine internă şi 
aplică sancţiunile prevăzute în acesta; 
i). Acceptă donaţiile şi legatele făcute asociaţiei; 
j). Aprobă organigrama şi statutul de funcţii şi angajează personalul asociaţiei; 
k). Stabileşte proiectul de buget şi administrează  patrimoniul asociaţiei; 
l). Prezintă anual Adunării Generale, spre aprobare, raportul său de activitate şi de gestiune; 
m). Numeşte Trezorierul asociaţiei; 
n). Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală. 

Art. 26. (1). Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea 
Preşedintelui. 

              (2). Şedinţele Consiliului Director, sunt legal constituite dacă este prezentă 
majoritatea membrilor. 

              (3). În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul Director emite decizii cu votul 
majorităţii membrilor. Acestea se semnează de către Preşedinte. 

              (4). Prevederile art. 21 se aplică în mod corespunzător. 
Preşedintele 
Art. 27. Preşedintele Asociaţiei are următoarele competenţe: 

a). reprezintă asociaţia,  în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, cu instituţiile 
şi autorităţile publice şi alte organizaţii profesionale, precum şi în justiţie 
b). convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului Director 
c). exercită căile de atac împotriva deciziilor Consiliului Director 
d). ia măsuri pentru conducerea asociaţiei care nu sunt de competenţa Adunării Generale sau a 
Consiliului Director pentru atingerea scopului asociaţiei 
e). îndeplineşte funcţia de ordonator al bugetului 

Art. 28. (1).  Preşedintele asociaţiei este ales dintre reprezentanţii membrilor asociaţiei pentru 
un mandat de 4 ani, putând fi reales în această funcţie. 
                       (2).  Preşedintele asociaţiei are specimen de semnătură în bancă. 

Art. 29. (1). În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Preşedintele asociaţiei emite dispoziţii. 
                        (2). Prevederile art. 24 se aplică în mod corespunzător. 
 Vicepreşedintele 

Art. 30. (1).  Vicepreşedintele este înlocuitor de drept al Preşedintelui. 
              (2). Dacă Preşedintele şi Vicepreşedintele sunt în imposibilitate temporară de a-şi 

exercita atribuţiile, Adunarea Generală poate delega temporar un membru din cadrul său pentru a 
îndeplini parţial sau în totalitate atribuţiile Preşedintelui. 

              (3). Vicepreşedintele asociaţiei este ales dintre reprezentanţii membrilor asociaţiei 
pentru un mandat de 4 ani, putând fi reales în această funcţie. 

               (4). Vicepreşedintele asociaţiei asigură supravegherea şi îndrumarea curentă a 
personalului angajat al asociaţiei şi efectuează toate actele şi operaţiunile curente necesare 
desfăşurării în bune condiţii a activităţii asociaţiei. 

               (5). Vicepreşedintele are specimen de semnătură în bancă. 
Trezorierul 
Art. 31.  Trezorierul asigură evidenţa curentă şi zilnică a încasărilor taxelor şi cotizaţiilor 

profesionale ale membrilor asociaţiei, efectuează toate operaţiunile financiar – bancare de încasări şi 
plăţi în numele şi în contul asociaţiei şi va fi ales după constituirea asociaţiei. Acesta are specimen de 
semnătură la bancă. 

Cenzorul 
Art.  32.  (1).  Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de un cenzor ales de 

Adunarea Generală şi are obligaţia verificării trimestriale a activităţilor economico – financiare ale 
asociaţiei şi dispunerii măsurilor necesare bunei administrări a patrimoniului asociaţiei. 

              (2).  Durata mandatului este de 2 (doi) ani, mandatul putând fi reînnoit. 
 Art. 33. (1). Cenzorul îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor prezentului Statut, a 

Regulamentului de ordine internă, şi a reglementărilor legale în vigoare. 
                   (2).  Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. De asemenea nu poate fi 

cenzor:  
• Persoana care sub orice formă primeşte, pentru alte funcţii, un salariu sau o 

remuneraţie de la un membru al Consiliului Director sau de la un membru al asociaţiei 
• Persoanele care,  potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune 

frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de 
mită. 
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Art.  34.  (1). În funcţie de volumul de activitate al asociaţiei, Consiliul Director, poate 
proceda la numirea unui Director Executiv, având atribuţii stabilite prin Statut, prin Hotărârile 
Adunării Generale şi ale Consiliului Director, prin Deciziile Preşedintelui şi înscrise în contractul de 
mandat încheiat cu Asociaţia. 

                  (2). Directorul Asociaţiei este numit pe perioada determinată. 
                  (3). Eliberarea din funcţie se face în condiţiile contractului de mandat sau pentru 

neîndeplinirea indicatorilor de performanţă precizaţi în respectivul contract”. 
 

Capitolul V 
PATRIMONIUL  ASOCIAŢIEI 

 
Art. 35.  Asociaţia ”SMURD” Galaţi, are un patrimoniu şi un buget propriu. La înfiinţare 

patrimoniul Asociaţiei este de 1000 de lei. 
Art. 36. Patrimoniul asociaţiei se va întregi cu sume provenite din donaţii, sponsorizări, legate, 

cotizaţiile membrilor, dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii 
legale, resurse obţinute de la un buget de stat şi/sau de la bugetele locale, etc. şi respectiv bunuri de la 
asociaţi sau alte persoane juridice sau fizice din ţară sau din străinătate.  

Art. 37. (1). Sursele financiare ale asociaţiei vor fi folosite exclusiv pentru îndeplinirea 
scopului şi realizării obiectivelor asociaţiei, pentru cheltuielile de funcţionare, chirii, acoperirea 
cheltuielilor pentru realizarea bazei tehnico-materială de specialitate, achiziţionarea de echipamente, 
pentru cheltuieli cu abonamente la publicaţii de specialitate, pentru editarea şi tipărirea publicaţiilor 
de specialitate, pentru salarizarea personalului administrativ angajat cât şi alte cheltuieli ce decurg din 
funcţionarea asociaţiei. 

               (2). Partea de contribuţie a fiecărui asociat va fi stabilită, de comun acord, prin 
hotărârea Adunării Generale. 

 
Capitolul VI 

DIZOLVAREA, LICHIDAREA ŞI DISTRIBUIREA PATRIMONIULUI ASOCIAŢIEI 
 

Art. 38. Asociaţia se dizolvă: 
 De drept; 
 Prin hotărâre judecătorească; 
 Prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei. 

Art. 39. (1). Dizolvarea  Asociaţiei de drept şi respectiv prin hotărâre judecătorească poate 
avea loc în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare. 
                          (2). Dizolvarea Asociaţiei prin hotărârea Adunării Generale se poate produce când 
hotărârea este luată cu acordul a 2/3 din numărul membrilor asociaţiei. 
Art. 40. (1). În cazurile de dizolvare de drept sau prin hotărâre judecătorească, lichidatorii vor fi 
numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească.  În cazul dizolvării prin hotărârea Adunării Generale, 
lichidatorii vor fi numiţi de către Adunarea Generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a 
hotărârii de dizolvare. 
                  (2). În toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează odată cu numirea 
lichidatorilor, urmându-se procedura prevăzută de legislaţia în vigoare. 
                   (3). În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite 
către persoanele fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de 
drept public, cu scop identic sau asemănător, potrivit reglementărilor legale în vigoare. 
 

Capitolul VII 
DISPOZIŢII  FINALE 

 
Art. 41. (1).  În litigiile în care este parte asociaţia, acesta va fi reprezentată de către 

Preşedintele asociaţiei sau persoana desemnată de către Consiliul Director al Asociaţiei. 
             (2). Regulamentul de ordine internă va conţine dispoziţii pentru punerea în aplicare a 

prevederilor prezentului Statut 
              (3). Prevederile prezentului statut se completează cu prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 
               (4). Prezentul Statut a fost aprobat în Adunarea Generală a membrilor fondatori din 

data de 15.02.2016. 
 
 


