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HOTĂRÂREA NR. 1 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
judeţean al domnului Onuț–Valeriu ATANASIU 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13.429/23.12.2020 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere cererea de demisie a domnului Onuț–Valeriu ATANASIU, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi 

sub nr. 13.429/21.12.2020; 
Având în vedere referatul constatator nr. 13.429/23.12.2020; 
Având în vedere prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6), alin. (10) și ale alin. (17) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se constată încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
judeţean al domnului Onuț–Valeriu ATANASIU. 

 
Art.2. Se declară vacant locul de consilier judeţean al domnului Onuț–Valeriu ATANASIU. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Tribunalului Galați și domnului Onuț–Valeriu ATANASIU. 
 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 2 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” medicului cardiolog gălățean Radu GRIGORE 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13.719/12.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere solicitarea domnului Radu GRIGORE înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr. 13.719 din 

29.12.2020; 
Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 

170 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului 
Galaţi”; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” medicului cardiolog gălățean Radu 
GRIGORE, personalitate marcantă a vieţii medicale judeţene, în semn de recunoaştere şi respect pentru prestigioasa şi bogata 
activitate medicală pusă în slujba comunității gălățene. 

 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

    
Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
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HOTĂRÂREA NR. 3 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 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: 648/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 207/07.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 648/07.01.2021;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 1/06.01.2021; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 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 Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 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 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 prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. nr. 220/22.10.2019 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 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 va comunica Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi care 

răspunde de punerea în aplicare. 
 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
 

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

 

ART. 1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social "Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap “Luceafărul", 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 Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Galați, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000685/16.05.2014 și are sediul în mun. Galaţi,  str. Aviator Mircea Zorileanu nr.3.  

ART. 3 Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap Luceafărul” este de a realiza activități adecvate nevoilor individuale ale persoanelor adulte cu handicap care 

să le asigure valorificarea potențialului personal și prevenirea instituționalizării. 

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 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; 

- Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;  

- 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 6- standarde specifice minime de calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi Centre de 

servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilităţi din Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  

pentru serviciile 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: 
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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 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 județul Galaţi; 

b) părinții/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:  

a) Cerere de admitere în serviciu;  

b) Copie după CI/BI beneficiar și stare civilă, după caz; 

c) Copie după CI/BI reprezentant legal dacă este cazul; 

d) Copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, PIS, PIRIS; 

e) Documente medicale edificatoare referitoare la starea de sănătate (aviz epidemiologic); 

f) Raportul de anchetă socială . 

(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 și 

funcționare a centrului, serviciile oferite, drepturile și obligațiile beneficiarilor, acest lucru fiind consemnat în Ghidul beneficiarului și 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 Raportul de 

anchetă socială, Raport de psihodiagnostic şi evaluare clinică, Fișa de evaluare. 

(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 dispoziției, între centrul de zi şi beneficiar/reprezentant legal se încheie un contract de servicii sociale conform 

legislaţiei în vigoare. 

(9) Centrul păstrează dosarele personale ale beneficiarilor în condiții de siguranță și confidențialitate. Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate consulta dosarul personal la solicitare. 

(10) Consilierea psihologică se face la solicitarea beneficiarului prin intermediul unei cereri şi se completează Fişa de consiliere psihologică.   

(11) Perioada de acordare a serviciilor sociale este de 12 luni cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional . 

(12) 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.  

(13) 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; 

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.  

(14) 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 desfășurării de programe și acțiuni comune; 

3. reprezintă furnizorul de servicii sociale în obţinerea autorizaţiilor de funcţionare a centrului. 

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 a potențialilor beneficiari/reprezentanților legali/membrilor lor de familie, pentru a cunoaște locul de desfășurare a activităților/serviciilor 

oferite, în baza unui program de vizită pentru public;  

3. promovarea activităților 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.de abilitare, reabilitare ca: artterapie, stimulare psiho - senzorială și terapie ocupațională. 

2.de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă.  Acestea constau în aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca beneficiarii să-și dezvolte aptitudinile: cognitive, deprinderile zilnice de 

organizare și planificare a programului zilnic, comunicare prin mesaje verbale, neverbale, deprinderile de autonomie personală/ autoîngrijire, autogospodărire. 

3. de integrare și participare socială și civică cum ar fi: cunoașterea mediului social, stimulare/învățarea unui comportament adecvat situațiilor sociale, participarea la acțiuni de recreere și 

petrecerea timpului liber, vizite,excursii, sărbătorirea zilelor de naștere. 

4. colaborare cu diferite organizații neguvernamentale, sanitare, de cult, de educație în scopul diversificării serviciilor oferite și soluționarea unor probleme ale asistaților centrului de zi.  

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
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2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor prin completarea formularului  Satisfacția clientului, monitorizarea rezultatelor. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 

1.  elaborarea unui plan de amenajare și adaptare a mediului ambient disponibil la sediul centrului; 

2.  administrarea și conducerea centrului este asigurată de şef de centru absolvent de învățământ superior în domeniul asistenței sociale; 

3. întocmirea unui plan anual de instruire internă și propunerea unor cursuri pentru personalul centrului;  

4. evaluarea activității centrului printr-un audit intern pentru măsurarea eficienţei administrării resurselor umane, financiare, materiale, precum şi eficacitatea performanței activității; 

5. promovează relațiile de colaborare cu serviciile sociale din comunitate.  

f) de colaborare cu diferite organizaţii neguvernamentale, sanitare, de cult, de educaţie în scopul diversificării serviciilor oferite, desfăşurării de programe si acțiuni comune care să 

contribuie la creșterea calității serviciilor sociale; 

 ART. 8  Serviciul social "Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap “Luceafărul" are structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal aprobate prin organigramă şi 

stat de funcţii, din care: 

a) personal de conducere: 1 şef de centru; 

 b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 7 asistenţi şi 1 psiholog în regim de colaborare; 

 c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 2 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: a) asistent social / b) psiholog 

 (2) Atribuţiile acestor categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  

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. 4 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Judeţean Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 641/21.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 200/07.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 641/07.01.2021;  
Având în vedere avizul consultativ al Comisiei judeţene de incluziune socială nr. 15116/19.01.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Planul de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Judeţean Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, care 
răspunde de punerea în aplicare. 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
Planul de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate 

din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi 
 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi cuprinde: 

    1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I; 

    2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II; 

    3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 

 

CAPITOLUL I 

    Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

     A. Serviciile sociale existente la nivel judeţean 

   

Nr. crt. Denumire serviciu social 
Cod serviciu 

social 
Categorie de beneficiari capacitate Sursa de finanţare Licenţă de funcţionare 

1. 
Complexul de servicii sociale „ 

Dumbrava minunată” 
8790CR-C-I Copii/tineri 36 

Buget de stat / 

Buget local 

292/01.11.2017 

293/01.11.2017 

2. 

Centrul de reabilitare şi 

rientegrare socială a copiilor „ 

Casa David Austin” 

8790CR-C-I Copii/tineri 49 
Buget de stat / 

Buget local 
577/01.11.2017 

3. 

Complexul de servicii sociale 

Tecuci-Centrul de plasament 

Tecuci 

8790CR-C-I Copii/tineri 16 
Buget de stat / 

Buget local 
373/17.07.2017 

4. 
Complexul de servicii sociale 

Tecuci-Casa  „Speranţa” Tecuci 
8790CR-C-I Copii/tineri 6 

Buget de stat / 

Buget local 

1613/29.03.2016 

 

5. 
Complexul de servicii sociale 

Tecuci-Centrul de zi Tecuci 

8891 CZ-C-

III 

 

Copii/tineri cu dizabilităţi 20 
Buget de stat / 

Buget local 
173/17.07.2017 

6. 
Compartimentul case nr. 1-Casa „ 

Ştefan” 
8790CR-C-I Copii/tineri 6 

Buget de stat / 

Buget local 
1845/12.05.2016 

7. 
Compartimentul case nr. 1-Casa „ 

Tudor” 
8790CR-C-I Copii/tineri 6 

Buget de stat / 

Buget local 
1624/12.05.2016 

8. 
Compartimentul case nr. 1-Casa „ 

Floare de colţ” 
8790CR-C-I Copii/tineri 6 

Buget de stat / 

Buget local 
1650/17.05.2016 

9. 
Compartimentul case nr. 1-Casa „ 

Miruna” 
8790CR-C-I Copii/tineri 6 

Buget de stat / 

Buget local 
1846/12.10.2016 

10. 
Compartimentul case nr. 2-Casa „ 

Andrei” 
8790CR-C-I Copii/tineri 6 

Buget de stat / 

Buget local 
5075/07.05.2016 

11. 
Compartimentul case nr. 2-Casa „ 

Ana” 
8790CR-C-I Copii/tineri 6 

Buget de stat / 

Buget local 

 

8383/20.03.2017 

12. 
Compartimentul case nr. 2-Casa 

„Monica” 
8790CR-C-I Copii/tineri 6 

Buget de stat / 

Buget local 
1847/12.10.2016 

13. 
Compartimentul case nr. 2-Casa 

„Cireşarii” 
8790CR-C-I Copii/tineri 6 

Buget de stat / 

Buget local 
5071/05.07.2016 

14. 
Centrul de asistenţă pt. copilul cu 

cerinţe educative speciale Gl. 
8790 CR-C-I Copii/tineri 59 

Buget de stat / 

Buget local 
531/11.09.2017 

15. 
Centrul de primire copii în regim 

de urgenţă „Irene şi Stuart” 

8790 CR -C-

II 
Copii/tineri 23 

Buget de stat / 

Buget local 
543/01.11.2017 

16. Centrul de plasament nr. 3 8790CR-C-I Copii/tineri cu dizabilităţi 40 
Buget de stat / 

Buget local 
533/13.11.2017 

17. Centrul maternal 8790CR-C-I Cupluri mamă-copii 9 
Buget de stat / 

Buget local 
1048/27.11.2015 

18. 
Centrul de zi pt. persoane cu 

handicap adulte „ Pt. voi” 
8899CZ-D-I 

Persoane adulte cu dizabilităţi 

(grupuri de sprijin) 
30 

Buget de stat / 

Buget local 
96/ 3.02.2017 

19. 
Centrul de protecţie a victimelor 

traficului de persoane adulte 

8891 CZ-C-

lll 

Persoane adulte victime ale 

traficului 
30 

Buget de stat / 

Buget local 
5768/23.06.2017 

20. 
Centrul de zi pt. persoane adulte 

cu handicap” Luceafărul” 
8899CZ-D-I Persoane adulte cu dizabilităţi 30 

Buget de stat / 

Buget local 
249/10.02.2017 

21. 

Centrul de zi pt. integrarea socio-

profesională a persoanelor adulte 

cu handicap 

8899CZ-D-I Persoane adulte cu dizabilităţi 30 
Buget de stat / 

Buget local 
95/10.02.2017 

22. 

Centrul de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi nr. 1 

8790CR – D 

- II 
Persoane adulte cu dizabilităţi 36 

Buget de stat / 

Buget local 
752/03.07.2020 

23. 

Centrul de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi nr. 2 

8790CR – D 

- II 
Persoane adulte cu dizabilităţi 50 

Buget de stat / 

Buget local 
746/16.07.2020 

24. 

Centrul de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi „ Elena” 

8790 CR-D-l Persoane adulte cu dizabilităţi 15 
Buget de stat / 

Buget local 
134/02.09.2017 

25. Căminul pt. persoane vârstnice „ 8730CR-V-I Persoane vârstnice 18 Buget de stat / 3988/10.08.2017 
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Sf. Nicolae” Tg. Bujor Buget local 

26. 

Serviciul management de caz 

copii(componenta servicii sociale 

de tip familial) 

8790 SF-C Copii/tineri/familii 

650 

AMP+co

pii+ 

fam. de 

plas.+cop

ii 

Buget de stat / 

Buget local 
525/01.11.2017 

27. 

Centrul de zi de socializare şi  

petrecere a timpului liber(tip  

club) pt. persoane vârstnice 

„Sofia” 

8810CZ-V-

II 
Persoane vârstnice  

Buget de stat / 

Buget local 
4947/19.10.2020 

28. 

Centrul de consiliere pt. 

prevenirea şi combaterea violenţei 

în familie 

8899 CZ-

VD-I 
victime ale violenţei în familie  

Buget de stat / 

Buget local 
41/02.04.2019 

29. 

Centrul de consiliere şi informare 

pers. adulte aflate în situaţii de 

nevoie 

 

8899 CZ-

PN-III 

persoanelor adulte aflate în situaţii 

de nevoie/reprezentanţilor legali, 

tinerilor care părăsesc sistemul de 

protecţie a copilului 

 
Buget de stat / 

Buget local 
9382/12.02.2020 

30. 
Centrul de îngrijire şi asistenţă  

persoane cu handicap „ Maria” 
8790CR-D-I Persoane adulte cu dizabilităţi 28 

Buget de stat / 

Buget local 
30/26.09.2019 

31. Locuinţa protejată nr. 1 
8790CR-

VD-III 
Victime ale violenţei domestice 6 

Buget de stat / 

Buget local 
88/16.09.2020 

32. 
Centrul de consiliere şi sprijin 

pentru părinţi şi copii 
8899CZ-F-I Copii/tineri şi familiile acestora  

Buget de stat / 

Buget local 
779/24.05.2018 

 

 

 Pe lângă serviciile sociale de mai sus şi care se supun procedurii de licenţiere în conformitate cu prevederile Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 

sociale şi ale Hotărârii Guvernului nr. 118/2014 privind aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.197/2012, în cadrul DGASPC Galaţi mai există şi următoarele servicii sociale: 

 

 

Nr. crt. Denumire serviciu social Categorie de beneficiari Sursa de finanţare Obs. 

1. 

Serviciul evaluare iniţială şi 

intervenţie în situaţii de abuz, 

neglijare, trafic, migraţie, 

repatrieri 

Copii/tineri Buget local  

2. 
Serviciul de evaluare complexă 

copii 
Copii/tineri cu dizabilităţi Buget local  

3. 
Serviciul de evaluare complexă a 

persoanelor adulte cu handicap 
Persoane adulte cu dizabilităţi Buget local  

4. 
Biroul de stabilire prestaţii sociale 

persoane cu handicap 
Persoane adulte cu dizabilităţi Buget local  

5. 

Serviciul de asistenţă persoane 

defavorizate şi management de 

caz persoane adulte(inclusiv 

compartiment persoane vârstnice) 

Persoane adulte cu dizabilităţi, 

alte categorii de persoane 

aflate în risc, inclusiv persoane 

vârstnice 

Buget local  

6. 
Echipa mobilă pt. copilul cu 

dizabilităţi 
Copii/tineri cu dizabilităţi Buget local  

7. 
Centrul de zi pentru sprijinirea 

victimelor infracţiunilor 
Victime ale infracţiunilor Buget local  

 

      

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate 

             

      1.Referitor la asistenţii maternali profesionişti  arătăm că în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 

Prioritatea de investiții 9.iv Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general - Reducerea numărului de 

copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în parteneriat cu Direcțiile Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului se continuă  implementarea proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”.  

    Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor și măsurilor asumate în cadrul Strategiei naționale pentru protecţia și promovarea drepturilor copilului OG1. Îmbunătățirea accesului 

copiilor la servicii de calitate, OG2. Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații vulnerabile și OG3. Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență 

prin implementarea unui program de formare adresat profesioniștilor din sistemul de asistență socială, program menit să îmbunătățească competențele profesionale ale acestora cu efect benefic 

direct asupra calității serviciilor oferite copiilor din sistem. 

         Obiectivul general: creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și 

prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem. În acest sens, vor fi formați toți cei aproximativ 11 000 de asistenți maternali activi, precum și peste 4000 de asistenți 

maternali care vor fi angajați pe perioada de implementare a proiectului. În vederea creșterii calității activității acestora, vor fi elaborate proceduri operaţionale, care vor fi aplicabile și 

obligatorii în activitatea desfășurată de asistenții maternali.  

            Proiectul se va derula pe o perioada de 5 ani. Astfel în această perioadă reţeaua de asistență maternală din judeţul Galaţi va fi dezvoltată. Vor fi identificate, recrutate și angajate 

persoanele aparținând grupului țintă(asistenţi maternali) în urma derulării campaniei de informare și conștientizare. Astfel anual vor fi identificate si angajate un număr de 45 de persoane, încât 

în anul 2023 să fie recrutaţi şi angajaţi un număr total de 225 de persoane. 

   Pentru perioada 2019-2023 finanțarea este estimată a fi realizată conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și HG nr. 153/2018, gradația 

5, o medie a sporurilor de 75% din salariul de bază, la care se adaugă contribuția angajatului (contribuția asiguratorie pentru muncă). In cadrul proiectului persoanele selectate vor beneficia de 

formare profesională în vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist iar personalul specializat din cadrul instituţiei cu responsabilități în domeniul asistenței sociale (cu atribuții 

în domeniul protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie) îşi vor îmbunătăți nivelul de calificare. 

 

   2. Continuarea demersurilor pentru închiderea Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale  şi construirea de  case de tip familial (pentru a putea fi  găzduiți 

atât beneficiarii din fostul centru cât și cuplurile de fraţi pentru care este dispusă măsură de protecţie specială într-un centru rezidențial) şi a unui centru  de zi pentru copii. 

 Până la finalizarea construirii caselor de tip familial, protecţia copiilor şi tinerilor care au instituită măsură de protecţie specială se va asigura în continuare în Centrul de asistenţă pentru 

copilul cu cerinţe educative speciale pe baza resurselor asigurate de la bugetul local al judeţului Galaţi cât şi din alte surse. 

 

3.  DGASPC Galaţi va continua implementarea proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”. In anul 2019 a fost înfiinţată o locuinţă protejată destinată 

victimelor violenței domestice care necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. Se va continua cu înfiinţarea unui grup de suport pentru victimele violenței 

domestice; un cabinet de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 4 Incluziunea socială și 

combaterea sărăciei OS 4.4. Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională 

adecvate nevoilor specifice, Prioritatea de investiție 9ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii . 

   Obiectivul general al proiectului este: îmbunătățirea  și  dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea 
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și dezvoltarea unei rețele naționale  inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor 

violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenţei în familie. 

 

4. DGASPC Galaţi va depune diligenţe în vederea operaţionalizării  Centrului de zi de socializare şi  petrecere a timpului liber (tip club) pt. persoane vârstnice „Sofia”, centru 

înfiinţat în cadrul Proiectului “e-LDER-Care-servicii socio-medicale pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din jud. Galaţi” în parteneriat cu Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor-

lider de proiect şi Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale. 

  

CAPITOLUL II 

     

     1. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean  în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului 

nr. 797/2017 

1. Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet a DGASPC Galaţi: 

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local; 

c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. – actualizare lunară; 

d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi: 

(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - actualizare lunară; 

     (ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul DGASPC Galaţi. – actualizare anuală; 

     (iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului  - actualizare anuală; 

 

     2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării 

evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi-permanent cu ocazia desfăşurării activităţilor specifice; 

 

CAPITOLUL III 

 

     Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

      Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii - cursuri de perfecţionare/instruire/calificare:  

     

 Nr. de persoane Buget estimat 

Personalul DGASPC Galaţi 700 250.000 lei 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 5 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Bereşti-Meria (U.A.T. a comunei Bereşti-Meria) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 644/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 203/07.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 644/07.01.2021;  
Având în vedere adresa nr. 381/11.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 766/11.01.2021;  
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bereşti-Meria (U.A.T. a comunei Bereşti-Meria), prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Bereşti-Meria, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bereşti-Meria (U.A.T. a comunei Bereşti-Meria) 
 

Cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I; 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 1 din ianuarie 2021 

2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II; 

3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 

 

Capitolul I 

 Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 

Înființarea și administrarea serviciilor sociale 

         La nivelul comunei Bereşti-Meria este înființat Serviciul Public Local de Asistență Socială şi acreditat să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată. 

        În cadrul Serviciului Public Local  de Asistență Socială al comunei Bereşti-Meria sunt prevăzute următoarele funcții : 1 funcționar public pe postul de inspector, cu studii 

superioare, profil administrație publică  si 1 funcționar public pe postul de referent, cu studii medii.   

         Prin H.C.L nr.13 din 22.03.2018 s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Bereşti-Meria, conform 

prevederilor art.6 alin. (1) din H.G. nr. 797/2017.  

         Prin H.C.L. nr. 2 din 31.01.2020 privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Berești-Meria, s-a prevăzut un număr de 

35 posturi asistenți personali. 

        Serviciul Public Local de Asistență Socială al comunei Berești-Meria este structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor 

sociale, înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului comunei, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţie i copilului, 

familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială. 

        În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în 

nevoie socială, Serviciul Public Local de Asistență Socială al comunei Bereşti-Meria îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 

a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Berești-Meria, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului 

comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; 

b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri; 

c) de strategie prin dezvoltarea serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; 

d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă 

socială, precum şi  

cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 

e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile.  

   

Beneficiarii serviciilor sociale, grupuri vulnerabile identificate: 

A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:  

         a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului; 

         b) familii monoparentale; 

         c) familii tinere; 

         d) copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 

Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt: 

         a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor; 

         b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă; 

         c) familii cu climat social defavorabil;  

         d) abandonul şcolar; 

         e) probleme de sănătate; 

B. Persoane vârstnice 

Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt: 

         a) sănătatea precară; 

         b) venituri mici în raport cu necesităţile; 

         c) izolare, singurătate; 

         d) capacitatea scăzută de autogospodărire; 

         e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent; 

C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi) 

Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt: 

        a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă   

        b) lipsa locurilor de muncă protejate; 

        c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate; 

         d) atitudinea discriminatorie a societăţii; 

         e) situaţia materială precară;       

         f) lipsa centrelor rezidenţiale / de zi, specializate pe tipuri de handicap. 

D. Tipurile de situații de dificultate, vulnerabile, dependente sau risc social și estimarea numărului de beneficiari    

          1. Persoane adulte cu dizabilitati :  103 

          2. Copii cu dizabilitati: 15    

          3. Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 77, alocații pentru susținerea familiei: 68) 

         4. Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate: 8    

         5. Persoane vârstnice în situații de risc (fără copii, cu boli cronice, etc.): 37 

         6. Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav : 32. 

     Structura de personal aprobată de către Consiliul local al comunei Bereşti-Meria pentru asigurarea funcţionării Serviciului Public Local de Asistență Socială de la nivelul comunei 

Bereşti-Meria este următoarea: 

         a) persoana responsabilă de evidenţa şi plata beneficiilor de asistenţă socială; 

         b) persoana cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale, inclusiv monitorizarea asistenţilor personali.  

           Finanțarea serviciilor sociale 

       Finanţarea Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Bereşti-Meria se asigură din bugetul local şi TVA. Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă 

socială se asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii. 

           Servicii sociale propuse a fi înființate 

În anul 2021 la nivelul comunei Bereşti-Meria este necesar înfiinţarea unui Centru Social de zi pentru persoane vulnerabile (persoane vârstnice singure, mame şi copii victime ale 

violenţei domestice). 

 

Capitolul II 

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean 

 

     2.1. În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, funcţionarii din cadrul Serviciului Public Local  de Asistență Socială 

de la nivelul comunei Bereşti-Meria au următoarele obligaţii principale: 

a) asigurarea informării comunităţii;   

        b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora,  

       c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean, a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, 

furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale; 

       d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a 

serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; 
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      e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, 

în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale, precum şi acordarea de 

sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii. 

 

  2.2. Obligaţia prevăzută la paragraful 2.1 lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie (www.comunaberesti-meria.ro) a informaţiilor privind: 

         a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

         b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local; 

        c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind 

costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar; 

        d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:    

(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar; 

(ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, 

înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual; 

(iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului - se actualizează cel puţin anual;      

         e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale (spre exemplu servicii de ocupare 

a forței de muncă)- se actualizează cel puţin trimestrial; 

  2.3. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării 

evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi; 

2.4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local ; 

  2.5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială; 

  2.6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat,  asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.; 

2.7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială 

respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.; 

2.8. Mesaje de interes public transmise prin presă 

 

Capitolul III 

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

 

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.: 

 

a) cursuri de perfecţionare  

 

 Nr. persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 2 1000 lei 

 

           Acţiunile pe care ni le propunem pentru anul 2021 la nivelul Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Bereşti-Meria au drept scop exclusiv, sprijinirea/consilierea 

copiilor vulnerabili, prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială, acțiuni care sunt adresate persoanelor  şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor 

vârstnice, victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate.        

        Cu toate că responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate revine fiecărei  persoane, 

precum şi familiei acesteia, autorităţile statului intervin prin crearea de oportunităţi egale şi, în subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale adecvate.  

          Autoritatea administraţiei publice locale îşi asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistenţă socială şi 

serviciile sociale. Prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, se contribuie la promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor beneficiarilor la o viaţă independentă, împlinită şi 

demnă, precum şi la facilitarea participării acestora la viaţa socială, economică, politică şi culturală.  

          Funcţionarii din cadrul Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Bereşti-Meria îşi propun următoarele obiective: promovarea drepturilor omului, a unei imagini 

pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile, astfel încât serviciile sociale să primeze faţă de beneficiile de asistenţă socială, să prevină şi să limiteze orice formă de dependenţă 

faţă de ajutorul acordat de stat sau de comunitate, prin consilierea şi îndrumarea acestora, prin găsirea unor locuri de muncă, excepţie făcând persoanele vârstnice. 

          Aplicarea Planului de acțiune se va face în condițiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistență socială, conform prevederilor legislației în vigoare. 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 6 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Corod (U.A.T. a comunei Corod) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 542/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 1030/04.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 542/04.01.2021;  
Având în vedere adresa nr. 381/11.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 766/11.01.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Corod (U.A.T. a comunei Corod), prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Corod, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Corod (U.A.T. a comunei Corod) 
 

Având în vedere:  

1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Corod nr. 24/25.09.2014, respectiv următoarele obiective operaţionale/direcţiile de acţiune: 

Obiectivul specific 1: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale grupului ţintă (categoriilor de 

beneficiari): 

a) Colectarea informaţiilor necesare identificării sau actualizării nevoilor sociale la nivelul comunei.  

b) Constituirea categoriilor de beneficiari de servicii sociale la nivelul localităţii, repartizaţi în funcţie de tipurile de servicii sociale reglementate prin lege.  

c) Asigurarea şi urmărirea încadrării în standardele de cost şi calitate pentru serviciile sociale acordate, cu respectarea prevederilor legale. 

Obiectivul specific 2 : Înființarea si actualizarea continuă a unei baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii ( date de contact, vârsta, nivel de pregătire şcolară şi profesională, date 

privind indemnizaţiile acordate : 

a) Măsuri de facilitare a accesului persoanelor aflate în grupul ţintă în acordarea ajutoarelor financiare, materiale şi medicale pentru situaţiile reglementate de lege: ajutoare sociale, ajutoare de 

urgenţă, ajutoare pentru încălzire, alocaţii de susţinere, tichete pentru grădiniţă, ajutoare materiale,etc. 

b) Crearea unei evidenţe informatizate ( fişiere, foldere, tabele centralizatoare,etc.) care să cuprindă toate informaţiile referitoare la beneficiarii de servicii sociale. 

c) Actualizarea continuă a întregii bazei de date. 

Obiectivul specific 3 :Dezvoltarea unor atitudini procreative şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale: 

a) Informare şi consiliere a locuitorilor comunei în orice domeniu de interes al serviciilor şi măsurilor sociale. 

b) Măsuri de implicare a medicului de familie din localitate în programele de prevenire a stării de sănătate a populaţiei comunei Corod, indiferent de vârstă. 

c) Organizarea unor întâlniri periodice, la care vor participa personalul Primăriei, partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai comunităţii, alte persoane cu pregătire şi expertiză în domeniul 

serviciilor sociale,alţi invitaţi,unde vor fi prezentate problemele personale sau de grup ale comunităţii.  

 

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Corod (U.A.T. a comunei Corod) 

cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;  

2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II;  

3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 

 

 

CAPITOLUL I 

Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

A. Serviciile sociale existente la nivel local/judeţean*3)  

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:  

A - Buget de stat;  

B - Contribuţii persoane beneficiare;  

C - Alte surse. 

 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu 

social,conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea serviciului 

social 
Capacitate Grad de ocupare 

Bugetele estimate pe surse de 

finanțare,pentru serviciile sociale existente: 

Buget 

local 

Buget 

județean 
A B C 

1 - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - - 

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate  

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:  

A - Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire şi asistenţă; personal gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire);  

B - Justificare;  

C - Buget local;  

D - Buget judeţean;  

E - Buget de stat;  

F - Contribuţii persoane beneficiare;  

Denumire serviciu social propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 
Capacitate necesara 

Capacitate 

clădire/spațiu necesar 

-mp- 

A 

Bugetele estimate pe surse de 

finanțare,pentru serviciile sociale 

propuse pentru a fi infinitate: 

B 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 
 

Fundație umanitara pentru 

ocrotirea persoanelor aflate in 

dificultate 

- - Nr.benef./zi H - - x x - x x - 

Servicii de îngrijire la domiciliul 

a persoanelor vârstnice 
- - - - - - x x x x x - 

Programe de 

integrare/reintegrare pentru 

grupuri dezavantajate 

persoanelor aflate in 

dificultate,victime ale violentei 

domestice) 

- - - - - - x x - x x - 
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H - Nr. locuri (în paturi). 

 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 

797/2017 

 

1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială:  

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;  

b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local;  

c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar;  

d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:   

e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - se actualizează cel puţin trimestrial;  

2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;  

3. Telefonul verde;  

4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;  

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;  

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;  

7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 

drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;  

8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:  

a) cursuri de perfecţionare  

 Nr. 

persoane 

Buget estimat 

Personalul de specialitate 2 5000 lei 

 

 

b) cursuri de calificare 

 Nr. 

persoane 

Buget estimat 

 

................................. 

- - 

 

c) sesiuni de instruire pentru:  

c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;  

c.2. asistenţi personali;  

c.3. îngrijitori informali; 

c.4. voluntari; 

 Nr. 

persoane 

Buget estimat 

 

Asistenți personali  

56 11000 lei 

 

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară 

etc.: 

Teme de interes Nr. 

persoane 

Buget estimat 

- 

 

- - 

 

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional:0;  

f) altele: 0  

2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:  

a) pentru asistenţi sociali * nr. 2 ; buget estimat 1000 lei;  

b) pentru psihologi: nr. 0; buget estimat 0 lei;  

c) etc.  

 

HOTĂRÂREA NR. 7 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Cosmeşti (U.A.T. a comunei Cosmeşti) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 646/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 205/07.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 646/06.01.2021;  
Având în vedere adresa nr. 381/11.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 766/11.01.2021; 

Organizarea de activităţi de 

consiliere profesionala si plasare 

a forței de munca 

      x x - x  - 
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Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmeşti (U.A.T. a comunei Cosmeşti), prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Cosmeşti, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmeşti (U.A.T. a comunei Cosmeşti) 
 

Având în vedere:  

Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018- 2021 aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr.365/2018 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

a) Consolidarea cadrului legislativ din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice; 

b) Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin şi protecţie pentru victime; 

c) Prevenirea violenţei domestice şi a recidivei acesteia precum şi a violenţei sexuale; 

d)  Monitorizarea şi evaluarea activităţilor întreprinse în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice  

               

Programele de interes naţional aprobat prin: 

- Hotărârea Guvernului nr. 427 din 13 iunie 2018 privind aprobarea programului de interes naţional "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente" şi a programului 

de interes naţional "Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale" 

 

Compartimentul de asistenţă socială este structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată la nivel de compartiment 

funcţional în aparatul de specialitate al primarului, denumit în continuare Compartiment, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială. 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale poate fi modificat: 

 Ca urmare a unor modificări apărute în structura Compartimentului de Asistenţă Socială ; 

 Ca urmare a modificării sau a apariţiei unor acte legislative din domeniu. 

 Ca urmare a apariţiei unor cazuri noi care nu au fost prinse în prezentul Plan. 

Din perspectivă funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca un sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major: asistarea 

persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru 

integrarea socială. 

Planificarea este un proces sistematic prin care Compartimentul de Asistenţă Socială îşi defineşte anumite priorităţi esenţiale pentru îndeplinirea misiunii sale. 

Rolul planificării este de a ajuta instituţia şi administraţia locală să: 

   îşi definească obiectivele şi orientările; 

 îşi definească priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde; 

 identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei; 

 să clarifice resursele pe care le poate folosi şi să identifice acţiunile ce trebuie să le  întreprindă. 

 Să aibă capacitatea de a identifica facil cazurile de risc social apărute pe raza administrativă. 

          Planul anual de acţiuni privind serviciile sociale se elaborează de către autorităţile publice locale, prin Compartimentul de  Asistenţă Socială, în conformitate cu măsurile şi acţiunile 

prevăzute în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în comuna Cosmeşti, jud. Galaţi, aprobată prin HCL 63/27.11.2014 şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011, privind 

asistenţa socială. 

Planul anual de acţiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătăţire a sistemului de asistenţă socială, date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, 

serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor de la furnizorii privaţi, programul de subvenţionare, bugetul estimat şi sursele de finanţare, propuneri 

elaborate de SPAS Cosmeşti, reprezentând transfigurarea în obiective a tuturor factorilor analizaţi în procesul de realizare şi dezvoltare a unui sistem de asistenţă socială coerent, adaptat 

nevoilor locale ale com. Cosmeşti. 

Planul local de acţiune urmăreşte dezvoltarea serviciilor promovate, precum şi crearea altora noi, pentru acoperirea unor cerinţe în creştere, pe fondul accentuării gradului de sărăcie a 

populaţiei. 

 

Caracteristicile principale ale planului de acţiune 

 În cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Cosmeşti măsurile de asistenţă socială se realizează consecvent şi cu prioritate în favoarea persoanelor şi familiilor în dificultate 

sau susceptibile de a deveni social-dependente, pentru prevenirea sau ameliorarea situaţiei de dificultate şi atenuare a consecinţelor acesteia, precum şi pentru menţinerea unui nivel decent de 

viaţă al persoanei sau familiei, prin acordarea unui sprijin suplimentar, constând în prestaţii şi servicii sociale. Acestea reprezintă ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor 

sociale, precum şi a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială şi creşterii incluziunii sociale. Serviciile sociale sunt 

servicii de interes general şi se organizează în forme sau structuri diverse, în funcţie de specificul activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari. 

            Serviciile sociale au un caracter proactiv şi presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relaţie cu situaţia socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul 

social de viaţă al acesteia. 

Toate aceste măsuri sunt centrate pe respectarea interesului major al persoanei în dificultate, respectarea drepturilor şi libertăţilor proprii, dreptului la opinie şi liberă alegere a 

măsurii sociale potrivită fiecărui caz. 
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În vederea facilitării accesului la aceste măsuri, în desfăşurarea activităţii serviciului se pune accent pe dezvoltarea serviciilor de informare şi centralizare a informaţiilor privind 

obiectivele sociale şi serviciile sociale la care poate apela, dar în acelaşi timp dezvoltarea unei relaţii nu numai informaţionale cu cetăţeanul, ci şi stimulative şi participative. 

Un rol important în procesul de acordare a serviciilor sociale îl are desfăşurarea de acţiuni ce vizează prevenirea situaţiilor de risc şi combatere a acestora, prin educarea şi 

informarea adecvată a tinerilor, părinţilor şi familiilor în ansamblul lor. 

În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate 

în nevoie socială Compartimentul îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 

a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, 

valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; 

     b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; 

     c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local; 

    d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale 

de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele 

beneficiare;  

     e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile. 

Atribuţiile Compartimentului în domeniul beneficiilor de asistenţă socială sunt următoarele: 

     a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială; 

     b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi 

inspecţie socială; 

     c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului 

local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială; 

     d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă 

primarului pentru aprobare; 

     e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii; 

    f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială; 

     g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii 

şi, în funcţie de situaţiile constatate, propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane; 

     h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate; 

     i) participă la elaborarea şi fundamentarea propunerii de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială; 

     j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

       Atribuţiile Compartimentului în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale sunt următoarele: 

     a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi 

lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o propune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicare acesteia; 

     b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local, care cuprind 

date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, 

bugetul estimat şi sursele de finanţare; 

     c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; 

     d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială; 

     e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; 

     f) propune primarului, în condiţiile legii, încheierea contractelor de parteneriat public-public şi public-privat pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale; 

     g) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local; 

     h) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor 

publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia; 

     i) monitorizează şi evaluează serviciile sociale; 

     j) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale; 

     k) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora; 

     l) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile; 

     m) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari 

prevăzute de lege, fiind responsabil de calitatea serviciilor prestate; 

     n) încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali; evaluează şi monitorizează activitatea acestora în condiţiile legii;  

     o) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;  

     p) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale; 

     q) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari; 

     r) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările 

ulterioare; 

     s) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

       În aplicarea atribuţiilor de la lit. a) şi b), Compartimentul organizează consultări cu furnizorii publici şi privaţi, cu asociaţiile profesionale şi organizaţiile reprezentative ale 

beneficiarilor.  

În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, Compartimentul are următoarele obligaţii principale: 

     a) asigurarea informării comunităţii; 

    b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora; 

     c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, 

furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;  

     d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a 

serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; 

     e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, 

în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/ 

structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii, precum şi acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.   

Obligaţia prevăzută la lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul instituţiei a informaţiilor 

privind: 

     a) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate etc.; 

     b) informaţii privind beneficiile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi; 

     c) informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale. 

     În administrarea şi acordarea serviciilor sociale, Compartimentul realizează următoarele: 

    a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale ale autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-

teritorială respectivă; 

     b) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, de reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor 

persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate; 

     c) evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au 

generat situaţiile de risc de excluziune socială; 

     d) elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care 

persoana are dreptul;  

     e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii comunitare; 

     f) acordă servicii de asistenţă comunitară în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de Compartiment în planul de acţiune; 

     g) recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la serviciile sociale; 
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     Serviciile sociale acordate de Compartiment având drept scop exclusiv prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor şi familiilor 

fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate şi pot fi următoarele: 

     a) servicii de consiliere şi informare şi altele asemenea, pentru familiile şi persoanele singure, fără venituri sau cu venituri reduse; 

     b) servicii sociale în sistem integrat cu alte măsuri de protecţie prevăzute de legislaţia specială, care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul 

reabilitării şi reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de asistenţă socială, suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, 

reinserţie socială etc.; 

     c) consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta îşi va avea 

domiciliul sau reşedinţa după eliberare, precum şi servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susţinerii reinserţiei sociale a acesteia,  de 

consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, de informare şi sensibilizare a populaţie, prin asigurarea unor măsuri de educaţie, consiliere şi mediere familial. 

    Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor cu dizabilităţi pot fi:  

     a) servicii de asistenţă şi suport. 

       Complementar, în domeniul protecţiei persoanei cu dizabilităţi, Compartimentul: 

     a) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea 

şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante; 

     b) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi; 

     c) creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap; 

     d) iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private; 

     e) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor; 

     f) asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

     g) implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia acesteia; 

     h) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenţilor personali; 

     i) încurajează şi susţine activităţile de voluntariat; 

     j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile 

solicitate din acest domeniu. 

        Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor vârstnice pot fi următoarele:  

     a) servicii de consiliere, de acompaniere, precum şi servicii destinate amenajării sau adaptării locuinţei, în funcţie de natura şi gradul de afectare a autonomiei funcţionale. 

       Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cele menite 

să îi sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condiţiile legii.  Complementar, Compartimentul: 

     a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea 

datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale; 

     b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa; 

     c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea separării copilului de familia sa; 

     d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi acordă aceste servicii şi/sau beneficii de asistenţă socială, în condiţiile legii; 

     e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan 

local; 

     f) asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a 

comportamentului delincvent; 

     g) vizitează periodic la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii de asistenţă socială şi urmăreşte modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi familiile 

care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 

     h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii; 

     i) urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de 

protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa; 

    j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei copilului şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest 

domeniu; 

     k) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea de către părinţii apţi de muncă a acţiunilor sau lucrărilor 

de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială. 

        Consiliul local a aprobat prin hotărâre, regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului, pe baza prevederilor regulamentului-cadru şi a fost adus la cunoştinţa 

personalului din compartiment. 

     Toate atribuţiile Compartimentului, prevăzute mai sus, se completează cu alte atribuţii, în funcţie de necesităţile sociale ale comunei ce pot fi identificate ulterior, cu respectarea 

prevederilor legii.  

 

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmeşti (U.A.T. a comunei 

Cosmeşti) cuprinde: 

 

1.Date  privind  administrarea , înființarea și finanțarea  serviciilor sociale – capitolul I; 

2.Planificarea  activităților  de informare  a publicului cu privire la serviciile sociale  existente la nivel local/județean – capitolul II; 

3.Programul de formare  și îndrumare  metodologică  a personalului  care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.  

 

CAP I 

ADMINISTRAREA, ÎNFIINȚAREA ȘI FINANȚAREA SERVICIILOR SOCIALE 

 

A. Servicii sociale existente la nivel local 

N
r.

 C
rt

. 

 Cod serviciu 

social,conform 

Nomenclatoru-lui 

serviciilor sociale 

Denumirea 

serviciului social 

Capacitate Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente: 

Buget local Buget județean Buget de stat Contribuții Persoane 

beneficiare 

Alte surse 

 - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - -  

 

Nu avem servicii sociale la nivel local. Avem un Compartiment de asistenţă socială, prevăzut cu trei posturi, din care unul este vacant, unul este temporar ocupat și unul este ocupat.  

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate 

              

 

Denumire serviciu 

social propus 

Cod serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 

Capacitate clădire/ 

spațiu necesar - mp - 

Resurse umane 

necesare (personal de 

specialitate, de 

îngrijire și asistență; 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse 

pentru a fi înființate: 
Justificare 
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personal gospodărie, 

întreținere-reparații, 

deservire) 
Buget local Buget județean 

Buget de 

stat 

Contribuții persoane 

beneficiare 
Alte surse 

    
Nr. benef./zi 

Nr. locuri 

(în paturi)         

 

Centre de zi pentru 

copii aflaţi în situaţie 

de risc de separare de 

părinţi 

8891CZ-C-II Copii Maxim 20 Maxim 20 Cam 50 mp 

personal de 

specialitate, de 

îngrijire și asistență 

25% 25% 50% - Donaţii 
 

 

Centre de zi de 

consiliere şi 

informare 

8899CZ-PN-III Adulţi Maxim 20/zi - 20 mp Jurist de specialitate 50% 25% 25% Posibil Donaţii 
 

 

Servicii de asistenţă 

comunitară 
8899CZ-PN-V Adulţi copii 25-30/zi - 9 mp 

Avem 2 asistenți 

comunitari 
0% 50% 50% - - 

 

 

Planul  anual  de  acțiune urmărește  dezvoltarea  acțiunilor  sociale   care   să răspundă nevoilor persoanei, în relația cu situația socio-economică, starea de sănătate, nivelul de 

educație și mediul social de viață al acesteia în conformitate cu asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, 

precum și a altor persoane , grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. 

Toate aceste măsuri au la bază transparența, nediscriminarea, eficacitatea, respectarea dreptului la autodeterminare, focalizarea, abordarea individuală, parteneriatul, 

solidaritatea socială, participarea beneficiarilor și subsidiaritatea . 

În vederea facilitării accesului la aceste măsuri, în desfășurarea activității se pune accent pe evaluarea nevoilor sociale ale comunității, valorificarea potențialului comunității în 

vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, a cazurilor de risc de excluziune social în care se pot afla anumite grupuri sau persoane, 

dezvoltarea serviciului de informare și centralizare a informațiilor privind obiectivele sociale și serviciile sociale la care pot apela, dar în același timp dezvoltarea unei relații nu numai 

informaționale cu cetățeanul, ci și stimulative și participative. 

Un rol important în procesul de acordare a serviciilor sociale îl are desfășurarea de acțiuni ce vizează identificarea, prevenirea și combaterea situațiilor de risc prin informarea și 

educarea adecvată a tinerilor , părinților și familiilor în ansamblul lor. 

 

Grupuri şi persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE  

1. Copii şi tineri 

  Din familiile aflate în situaţie de risc, fără venituri sau cu venituri foarte mici, care beneficiază sau nu, de ajutor social; 

 Din familii fără venituri sau cu venituri reduse care beneficiază de alocaţii privind susţinerea familiei; 

 Din familii monoparentale sau prea tinere; 

 Victime ale violenţei domestice; 

 Aflaţi în stare de abandon şcolar; 

 Cu probleme de sănătate ca o consecinţă a sărăciei; 

 Cu nevoi speciale, boli incurabile;  

 Ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; 

 Ai căror părinţi se află în divorţ; 

 Delincvenţi juvenili; 

2. Alte grupuri şi persoane vulnerabile 

 Persoane adulte fără adăpost; 

 Persoane fără venituri sau cu venituri foarte mici; 

 Persoane fără acte de identitate; 

 Familii lipsite de locuinţă sau cu condiţii precare de locuit; 

 Familii aflate în risc de abandon social sau situaţii de risc social;  

 Persoane cu deficienţe fizice, senzoriale, psihice neîncadrate în grad de handicap şi neluate în evidenţa serviciilor de specialitate, incapabile să gestioneze personal situaţiile critice 

ivite; 

 Femei sau mame defavorizate: fără adăpost, fără venituri, singure, cu mulţi copii, victime ale violenţei domestice; 

 Vârstnici singuri, fără reprezentanţi legali, fără venituri sau cu venituri insignifiante, cu probleme de sănătate, marginalizaţi social; 

Obiective generale urmărite prin PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE 

Obiectiv 1. Monitorizarea şi creşterea calităţii serviciilor sociale oferite precum şi asigurarea continuităţii acestora pe plan local; 

Obiectiv 2. Promovarea transparenţei şi facilitarea accesului membrilor comunităţii la serviciile sociale; 

Obiectiv 3. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate persoanelor defavorizate; 

Obiectiv 4. Instruirea personalului prin participarea personalului la cursuri de instruire şi de perfecţionare; 

 Evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora 

 Întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare profesională în funcţie de nevoile personalului, schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate; 

 Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă a personalului; 

 Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului şi beneficiarilor; 

 Susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanţi care să le promoveze interesele; 

 Monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens; 

Obiectiv 5. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră în atribuţiile serviciului 

 stabilirea sarcinilor; 

 actualizarea fişelor de post ; 

 actualizarea procedurilor de lucru ; 

 aducerea la cunoştinţă şi însuşirea procedurii de către persoanele cu atribuţii în domeniu 

Obiectiv 6. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de nevoile identificate 

 Identificarea nevoilor prin consultarea reprezentanţilor beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor 

obiective comune în acest sens; 

 Folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete; 

 Referirea cazurilor spre organizaţii sau instituţii, furnizoare de servicii sociale sau de altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei. 

Obiectiv 7. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale 

 Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului şi beneficiarilor; 

 Susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanţi care să le promoveze interesele; 

 Monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens; 

 Acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării; 

 Promovarea activităţii instituţiei în comunitate prin intermediul unei politici eficiente de marketing şi comunicare; 

 Valorificarea feedback-ului primit de la personal, beneficiari, parteneri, comunitate. 

Obiectiv 8. Promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate 

 Realizarea unor campanii de informare în comunitate despre: 

- asistenţa socială şi rolul asistenţei sociale în comunitate; 

- activitatea Compartimentului de Asistenţă Socială; 

- educaţie şi responsabilizare în comunitate; 
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- educaţie sanitară în şcoli ; 

- organizarea de evenimente cu scopul de a preveni şi reduce numărul îmbolnăvirilor în rândul populaţiei aflate în situaţie de risc ; 

 Realizarea şi distribuirea de materiale informative pe teme de asistenţă socială şi asistenţă medicală comunitară ;  

 Implicarea factorilor de decizie (consilieri locali, şcoală, biserică) în problematica socială; 

 Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către instituţia noastră; 

 Responsabilizarea comunităţii cu privire la problematica socială şi conceperea unor programe în acest sens; 

 Implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate. 

Obiectiv 9. Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul social 

 Identificarea potenţialilor parteneri din comunitate şi înaintarea de propuneri de colaborare; 

 Încheierea de convenţii de parteneriat; 

 Crearea unei reţele de susţinere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea cât mai multor factori din comunitate (familie, instituţii, organizaţii, etc.) în rezolvarea 

problemelor acestora; 

 Organizarea unor întâlniri şi dezbateri periodice între parteneri, beneficiari, reprezentanţi ai instituţiei şi alte persoane interesate; 

Obiectiv 10. Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială 

 Identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 

 Informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 

 Implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie. 

 Încheierea  de  parteneriate/convenţii  de  colaborare  cu  unităţi  de  învățământ, sanitare, poliţie, D.G.A.S.P.C. Galaţi, ONG-uri, ş.a.. 

Obiectiv 11. Promovarea bunelor practici în domeniul asistenţei sociale şi contribuţia la perfecţionarea acestui domeniu 

 Crearea unui site cu informaţii din domeniul asistenţei sociale (legi, instituţii, organizaţii, programe, proiecte, împărtăşirea de modele de bună practică; 

 Înaintarea de propuneri privind îmbunătăţirea cadrului legislativ, pe baza experienţei proprii şi a consultării partenerilor; 

 Împărtăşirea de modele inovatoare sau de bună practică cu alţi furnizori de servicii sociale; 

 Crearea de metodologii de lucru flexibile şi adaptate serviciilor sociale furnizate 

 Crearea unei baze de date cu copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate 

 identificarea copiilor care au părinţii plecaţi în străinătate 

 monitorizarea copiilor care au părinţii plecaţi în străinătate 

 menţinerea legăturii cu cadrele didactice 

 întocmirea fisei de observaţie şi a fişei de risc  

 întocmirea planului de servicii sociale pentru copii 

  

Măsuri propuse de întărire a capacităţii instituţionale 

1. Perfecţionarea personalului din cadrul Compartimentului AS Cosmeşti, în vederea aplicării eficiente a legislaţiei în vigoare; 

2. Susţinerea de schimburi de experienţă cu alte instituţii, participarea la seminarii, conferinţe, ateliere de lucru pentru informarea adecvată a personalului şi alinierea la tendinţele 

actuale de lucru în administraţia publică locală prin urmărirea modelelor de bună practică; 

3. Lărgirea bazei de date cuprinzând beneficiarii şi serviciile de asistenţă socială; 

4. Identificarea de noi oportunităţi în asistenţă socială şi elaborarea de noi proiecte pentru obţinerea de finanţare internă sau externă; 

5. Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele categoriilor de beneficiari; 

6. Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Cosmeşti; 

7. Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile la 

nivelul comunei Cosmeşti, iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale; 

8. Încheierea unor parteneriate-protocol cu instituţii  

9. Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale. 

10. Efectuarea unei baze de date cu toate categoriile de persoane cu risc social, pe speţe şi categorii.  

 

CAP II 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE INFORMARE A PUBLICULUI CU PRIVIRE LA SERVICIILE SOCIALE EXISTENTE LA NIVEL LOCAL/JUDEȚEAN  ÎN 

CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 6 DIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 797/2017 

 

     1. Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistenţă socială: 

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din bugetul consiliului local - anual; 

     c) Activitatea proprie si serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri in format editabil, programul instituţiei, condiții de eligibilitate, informaţiile privind 

costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează lunar; 

     d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi. Lista 

furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar - în colaborare cu instituţii judeţene (DGASPC şi AJPIS); 

     e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale  -  se actualizează trimestrial; 

     2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare  a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării 

evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul instituţiei;  

În acest sens Serviciul de asistență socială de la nivelul comunei Cosmești își propune pentru anul 2021 : 

-    informarea comunității cu privire la modificările  legislative apărute privind acordarea beneficiilor de asistență socială; 

-   afișarea la sediul primăriei comunei Cosmești a informațiilor primite de la instituții publice, organizații neguvernamentale,  furnizori de servicii sociale acreditați, etc., cu privire la 

prevenirea excluziunii sociale și marginalizării persoanelor, familiilor sau grupuri din comunitate aflate în nevoie socială și promovarea incluziunii sociale ; 

     3. Telefonul verde-nu avem acest serviciu -  nu este cazul. 

     4. Campanii de informare si sensibilizare a comunităţii, organizate de Compartimentul de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.; 

     5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenta sociala - nu este cazul - nu avem SPAS ci doar Compartiment în aparatul de specialitate al 

primarului - pentru ale cărui activităţi se fac anunţuri locale.  

     6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc. - semestrial; 

     7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, 

respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc. - nu avem un serviciu de asistenţă comunitară. In luna octombrie a anului 2019 a fost angajat 

un al doilea asistent  comunitar, in aparatul de specialitate al primarului, care face parte din Compartimentul de Asistenţă socială,cele două îndeplinesc sarcinile de mai sus pe întreaga comună; 

desfăşoară aceste activităţi, zilnic.  

     8. Mesaje de interes public transmise prin presa - nu este cazul.  

 

 

CAP III 

PROGRAMUL DE FORMARE ŞI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A PERSONALULUI CARE LUCREAZĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE 

 

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.: 

a) cursuri de perfecţionare 

 Nr. persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 1 5000 lei 

 

b) cursuri de calificare - Nu avem planificate în acest an.  

c) sesiuni de instruire pentru: asistenţii personali ai persoanelor cu dizabilităţi 
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Suntem deja în faza de a fi asigurat cursuri de instruire, pentru toţi asistenţii personali angajaţi în anul 2020 - 22 de persoane - din care 2 persoane nu au curs de calificare. Am demarat un curs 

de instruire  în decembrie 2018, a fost achiziţionat prin SICAP, a fost deja achitat din anul 2018 (5000 lei) şi  a fost fina lizat în decursul primului trimestru din anul 2019. Nu intenţionăm să 

mai facem alt program în 2021.  

d) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional - există interes pentru acest tip de instruiri, dar nu avem sume alocate pentru acest tip de formare.  

 

2. Încheierea de contracte de supervizare profesională /Revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale: 

  a) pentru asistenți sociali: nr. - ; buget estimat : - ; 

  b) pentru psihologi :nr. - ; buget estimat: - ; 

Primăria Cosmeşti poate oferi voluntarilor, în condiţiile legislaţiei din domeniul educaţiei şi formării profesionale, cursuri de instruire, formare şi pregătire profesională în 

domeniul Asistenţei Sociale. 

        Aplicarea Planului de acţiune se va face în condiţiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistenţă, aşa cum este prevăzut şi stabilit în legislaţia în vigoare. De 

cele mai multe ori beneficiarul unei măsuri de protecţie specială aduce în discuţie apariţia altor posibile probleme, astfel încât acesta devine beneficiarul mai multor acţiuni şi măsuri de 

protecţie socială.  

        Atingerea obiectivelor din planul de acţiune privind serviciile sociale şi măsurile de asistenţă socială se realizează conform bugetului local în care sunt cuprinse investiţiile şi 

sumele alocate Compartimentului de Asistenţă Socială Cosmeşti. 

        Responsabilitatea aplicării Planului anual de acţiune revine Compartimentului de Asistenţă Socială Cosmeşti, în colaborare cu cadrele didactice din comună, preoţii parohi din 

satele comunei, asistentul comunitar,  Poliţia Cosmeşti şi nu în ultimul rând cu cetăţenii.  

 

HOTĂRÂREA NR. 8 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Costache Negri  (U.A.T. a comunei Costache Negri) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 569/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 1061/05.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 569/05.01.2021;  
Având în vedere adresa nr. 381/11.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 766/11.01.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri (U.A.T. a comunei Costache Negri), prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Costache Negri, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri (U.A.T. a comunei Costache Negri) 
 

Având în vedere:  

1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Costache Negri nr. 14/31.05.2018 respectiv următoarele obiective operaţionale/direcţiile de 

acţiune: 

  

Obiectivul specific 1: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale grupului ţintă (categoriilor de 

beneficiari): 

a) Colectarea informaţiilor necesare identificării sau actualizării nevoilor sociale la nivelul comunei; 

b) Constituirea categoriilor de beneficiari de servicii sociale la nivelul localităţii, repartizaţi în funcţie de tipurile de servicii sociale reglementate prin lege; 

c) Asigurarea şi urmărirea încadrării în standardele de cost şi calitate pentru serviciile sociale acordate, cu respectarea prevederilor legale. 

Obiectivul specific 2 : Înființarea şi actualizarea continuă a unei baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârsta, nivel de pregătire şcolară şi profesională, date 

privind indemnizaţiile acordate : 

a) Măsuri de facilitare a accesului persoanelor aflate în grupul ţintă în acordarea ajutoarelor financiare, materiale şi medicale pentru situaţiile reglementate de lege: ajutoare sociale, ajutoare de 

urgenţă, ajutoare pentru încălzire, alocaţii de susţinere, tichete pentru grădiniță, ajutoare materiale,etc.  

b) Crearea unei evidenţe informatizate (fişiere, foldere, tabele centralizatoare,etc.) care să cuprindă toate informaţiile referitoare la beneficiarii de servicii sociale. 

c) Actualizarea continuă a întregii bazei de date. 

Obiectivul specific 3 :Dezvoltarea unor atitudini procreative şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale: 
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a) Informare şi consiliere a locuitorilor comunei în orice domeniu de interes al serviciilor şi măsurilor sociale. 

b) Măsuri de implicare a medicului de familie din localitate în programele de prevenire a stării de sănătate a populaţiei comunei Costache Negri, indiferent de vârstă. 

c) Organizarea unor întâlniri periodice, la care vor participa personalul Primăriei, partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai comunităţii, alte persoane cu pregătire şi expertiză în domeniul 

serviciilor sociale,alţi invitaţi,unde vor fi prezentate problemele personale sau de grup ale comunităţii.  

 

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri  (U.A.T. a comunei 

Costache Negri )  cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;  

2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II;  

3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 

 

CAPITOLUL I 

Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 

A. Serviciile sociale existente la nivel local/judeţean*3)  

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:  

A - Buget de stat;  

B - Contribuţii persoane beneficiare;  

C - Alte surse. 

 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu social,conform 

Nomenclatorului serviciilor 

sociale 

Denumirea 

serviciului social 

Capacitate Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare,pentru 

serviciile sociale existente: 

Buget 

local 

Buget județean A B C 

1 - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - - 

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate  

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:  

A - Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire şi asistenţă; personal gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire);  

B - Justificare;  

C - Buget local;  

D - Buget judeţean;  

E - Buget de stat;  

F - Contribuţii persoane beneficiare;  

H - Nr. locuri (în paturi). 

 

 

 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 

797/2017 

 

1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială:  

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;  

b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local;  

c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar;  

d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:   

e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - se actualizează cel puţin trimestrial;  

2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;  

3. Telefonul verde;  

4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;  

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;  

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;  

7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 

drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;  

8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

 

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:  

Denumire serviciu social propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 
Capacitate necesara 

Capacitate 

clădire/spațiu necesar 

-mp- 

A 

Bugetele estimate pe surse de 

finanțare,pentru serviciile sociale 

propuse pentru a fi infinitate: 

B 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 
 

Fundație umanitara pentru 

ocrotirea persoanelor aflate in 

dificultate 

- - Nr.benef./zi H - - x x - x x - 

Servicii de îngrijire la domiciliul 

a persoanelor vârstnice 
- - - - - - x x x x x - 

Programe de 

integrare/reintegrare pentru 

grupuri dezavantajate 

persoanelor aflate in 

dificultate,victime ale violentei 

domestice) 

- - - - - - x x - x x - 

Organizarea de activităţi de 

consiliere profesionala si plasare 

a forței de munca 

      x x - x  - 
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a) cursuri de perfecţionare  

 Nr. persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 2 140 mii lei 

 

b) cursuri de calificare 

 Nr. persoane Buget estimat 

................................. - - 

 

c) sesiuni de instruire pentru:  

c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;  

c.2. asistenţi personali;  

c.3. îngrijitori informali; 

c.4. voluntari; 

 Nr. persoane Buget estimat 

Asistenți personali  20 776 mii lei 

Indemnizații 8 11 mii lei 

 

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară 

etc.: 

Teme de interes Nr. persoane Buget estimat 

- - - 

 

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional:0;  

f) altele: 0  

2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:  

a) pentru asistenţi sociali * nr. 2 ; buget estimat 1000 lei;  

b) pentru psihologi: nr. 0; buget estimat 0 lei;  

c) etc.  

 

HOTĂRÂREA NR. 9 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a comunei Cuca) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 703/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 333/08.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 703/08.01.2021;  
Având în vedere adresa nr. 381/11.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 766/11.01.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a comunei Cuca), prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Cuca, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a comunei Cuca) 
 

Având în vedere:  

1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 / 27.02.2019 respectiv următoarele obiective operaționale/direcții de acțiune: 

a) Consolidarea și îmbunătățirea asistenței sociale la nivel comunitar 

a.1. Realizarea unei hărți sociale la nivelul comunei Cuca 

a.2. Încheierea de convenții de parteneriat cu instituții locale precum și cu alte instituții din zonă sau din județ  
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a.3. Campanii de informare semestrială privind nediscriminarea și participarea activă 

a.4. Formarea profesională 

b) Dezvoltarea de servicii sociale adresate categoriilor vulnerabile și adaptate acestora 

b.1. Evaluarea și monitorizarea copiilor și familiilor lor, inclusiv a copiilor cu părinți plecați în străinătate 

b.2. Evaluarea și monitorizarea persoanelor vârstnice singure și/sau dependente 

b.3. Informarea și conștientizarea asupra fenomenului de violență în familie 

b.4. Identificarea și consilierea tinerilor NEET 

b.5. Identificarea și consilierea copiilor și tinerilor care au renunțat la școală 

b.6. Integrarea socio-profesională a persoanelor vulnerabile pe piața muncii 

2. a) Protocol de colaborare cu AJPIS Galați – proiect INPESPO POCU 135/2/3/113589 nr. 4793/01.10.2018 (36 luni); 

b) Acord de parteneriat Societatea națională de Cruce Roșie din România - Filiala Galați nr. 209/12.11.2018 (60 luni); 

c) Protocol de colaborare cu AJOFM Galați – Proiect INTESPO POCU 135/2/3/113589  nr. 368 din 17.01.2019 (36 luni); 

d) Acord de parteneriat cu Parohia Slobozia – Ventura  nr. 431/18.01.2019 (24 luni). 

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a comunei Cuca) 

cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I; 

2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local – capitolul II; 

3. Programul de formarea și îndrumare  metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.  

 

CAPITOLUL I 

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

 

A. Serviciile sociale existente la nivel local 

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

A – Buget de stat; 

B – Contribuții persoane beneficiare; 

C – Alte surse. 

Nr 

crt. 

Cod serviciu 

social, conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea 

serviciului 

social 

Capacitatea 

Grad 

de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale existente 

Buget 

local 

Buget 

județean 
A B C 

1. - - - - - - - - - 

TOTAL - - - - - - - - - 

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate 

      Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

      A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere - reparații, deservire); 

      B -  Justificare; 

      C – Buget local; 

      D – Buget județean; 

      E – Buget de stat; 

      F – Contribuții persoane beneficiare; 

      G – Alte surse; 

      H – Număr locuri (în paturi). 

Denumire 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 
Capacitate 

clădire/spațiu necesar 

- mp - 

A 

Bugetele estimate pe 

surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale propuse 

pentru a fi înființate 
B 

Număr 

benef./zi 
H C D E F G 

- - - - - - - - - - - - - 

             

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru 

realizarea obiectivului operațional/direcției de acțiune prevăzută în* Ordinul președintelui Agenției naționale pentru achiziții publice nr. 281/2016. 

Se aplică și în cazul programelor de finanțare nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. 

D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998, privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare: 

1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local: 

a) ................................ . 

2. Capitolele de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, pentru care se pot acorda subvenții; 

3. Bugetul estimat al programului de subvenționare.............. . 

       

CAPITOLUL II 

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 

1. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială: 

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local; 

c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare / formulare/ modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – se actualizează cel puțin lunar; 

d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați: 

(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – se actualizează lunar; 

(ii) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, 

înregistrate în anul anterior, etc. – se actualizează trimestrial/anual; 

(iii)situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – se actualizează cel puțin anual; 

e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale* – se actualizează cel puțin trimestrial; 

2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi; 

3. Telefonul verde; 

4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.; 

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială; 

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare, etc.; 

7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 

drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.; 
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8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale  

 

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire, etc.: 

a) cursuri de perfecționare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 1 3500 lei 

b) cursuri de calificare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate - - 

c) sesiuni de instruire pentru: 

c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate; 

c.2. asistenți personali; 

c.3. îngrijitori informali*; 

c.4. voluntari* 

 Număr de persoane Buget estimat 

c.2. 9 2250 

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară, etc.: 

Teme de interes Număr de persoane Buget estimat 

- - - 

e)  participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național*; 

f)  altele: ........................................... 

2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale: 

a) pentru asistenții sociali: nr. ..................; buget estimat ............... ; 

b) pentru psihologi: nr. .............................. ; buget estimat .............. ; 

 

HOTĂRÂREA NR. 10 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Frumuşiţa (U.A.T. a comunei Frumuşiţa) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 647/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 206/07.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 647/07.01.2021;  
Având în vedere adresa nr. 381/11.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 766/11.01.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Frumuşiţa (U.A.T. a comunei Frumuşiţa), prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Frumuşiţa, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Frumuşiţa (U.A.T. a comunei Frumuşiţa) 
 

Având în vedere:  

I. Având în vedere Strategia Locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Frumuşiţa nr. 71/27.12.2018, respectiv următoarele obiective 

operaţionale: 

OBIECTIVUL GENERAL: 

Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea 

calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii comunei Frumuşiţa.  
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OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Obiectiv specific: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de 

beneficiari); 

2. Obiectiv specific: Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, 

adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul 

şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date; 

3. Obiectiv specific: Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Frumuşiţa; 

4. Obiectiv specific: Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor 

disponibile la nivelul comunei Frumuşiţa iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale; 

5. Obiectiv specific: Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale. 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Frumuşiţa (U.A.T. a comunei  Frumuşiţa) 

cuprinde: 

 1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I; 

 2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local - capitolul II;  

3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 

   

CAPITOLUL I. 

Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 

A. Serviciile sociale existente la nivel local; 

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea : 

A- Buget de stat; 

B- Contribuţii persoane beneficiare; 

C- Alte surse. 

Nr. crt. 
Cod serviciu social, conf. 

Nomenclatorului serviciilor sociale 

Denumirea 

serviciului social 
Capacitate 

Grad de 

ocupare 

Bugete estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale existente 

Buget local Buget județean A B C 

1. - - - - - - - - - 

Total          

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate. 

 Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea; 

A- Resurse umane necesare(personal de specialitate, de îngrijire şi asistenţă; personal gospodărie, întreţinere reparaţii, deservire); 

B- Justificare; 

C- Buget local; 

D- Buget judeţean 

E- Buget de stat; 

F- Contribuţii persoane beneficiare; 

G- Alte surse; 

H- Număr locuri (în paturi) 

Denumire 

serviciu social 

propus 

Cod serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate necesară 

Nr.benef./zi 

Capacitate 

cladire/spatiu necesar 

m.p. 

A 

Bugetele estimate pe sursele de finantare, 

pentru serviciile sociale propuse pentru a 

fi infiinate: 

B 

C D E F G  

   Nr.benef./zi H         

Centru de zi 

pentru consiliere 

și sprijin pentru 

părinți și copii 

8899CZ-F-I 

Copii /părinţi 

aflaţi in situaţie 

de risc social 

30 - 40 3     

300 

mii 

lei 

 

Unitate îngrijire 

la domiciliu 
8810ID-I 

Vârstnici aflaţi in 

situaţie de risc 

social 

10 - - 1     

50 

mii 

lei 

 

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii Asistenţei Sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare pentru 

realizarea obiectivului operațional / direcţiei de acţiune4٭. 

Se aplică şi în cazul programelor de finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes general în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. 

D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare: 

1. Serviciile sociale eligibile / neeligibile pentru a primi subvenţii de la bugetul local  

a) ……… 

b) ……… 

2. Capitolele de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru care se pot acorda subvenţii; 

3. Bugetul estimat al programului de subvenţionare ………………………….. 

   

CAPITOLUL II 

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art.6 din H.G. nr. 797/2017  

 

1. Revizuirea/ actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet / se afișează la sediul serviciului public de asistenţă socială:  

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local/ judeţean; 

c) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare – formulare/ modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind 

costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar; 

d) informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unitarii administrativ teritoriale/ subdiviziunii administrativ teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați; 

(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar;  

(ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, 

înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual; 

(iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului şi al sectoarelor municipiului Bucureşti - se actualizează cel puţin anual; 

e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - se actualizează cel puţin trimestrial;  

2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;  

3. Telefonul verde; 

4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;  

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială; 
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6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;  

7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, 

respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;  

8. Mesaje de interes public transmise prin presă.  

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

 

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:  

a) cursuri de perfecţionare  

         Nr. de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 2  

 

  b) cursuri de calificare 

    Nr. de persoane Buget estimat 

.................................   

 

 c) sesiuni de instruire pentru: 

 c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate; 

 c.2. asistenţi personali; 

 c.3. îngrijitori informali; 

 c.4. voluntari; 

 Nr. de persoane Buget estimat 

................................. 14 5600 lei 

 

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară 

etc.: 

  

Teme de interes Nr. de persoane Buget estimat 

.................................   

 

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional; 

f) altele: ............... 

2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale: a) 

pentru asistenţi sociali: nr. .............; buget estimat ...........;  

b) pentru psihologi: nr. ...............; buget estimat .................;  

c) etc. ------------  

 

HOTĂRÂREA NR. 11 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al municipiului Galaţi (U.A.T. a municipiului Galaţi) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 702/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 332/08.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 702/08.01.2021;  
Având în vedere adresa nr. 381/11.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 766/11.01.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Galaţi (U.A.T. a municipiului Galaţi), prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de asistenţă socială Galaţi, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
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ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Galaţi (U.A.T. a municipiului Galaţi) 
 

Planul Anual de Acţiune privind serviciile sociale organizate, administrate, acordate sau monitorizate prin Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Galaţi (DAS) este 

elaborat în conformitate cu direcțiile strategice naționale și județene, conform analizei nevoilor locale și după consultarea  furnizorilor publici și privați de servicii sociale și grupurilor 

reprezentative ale categoriilor defavorizate din comunitate. 

Acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca un sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului major: asistarea persoanelor care, din 

cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.  

Odată cu adoptarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare se aduc o serie de modificări în ceea ce priveşte cadrul general de organizare, 

funcţionare şi finanţare a sistemului naţional de asistenţă socială în România. 

Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate 

în nevoie socială, autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii privind: 

 administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială, 

 organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale. 

 

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALAŢI (DAS) are ca MISIUNE: realizarea ansamblului de măsuri, programe, servicii specializate, de 

protejare a persoanelor, grupurilor vulnerabile şi grupurilor cu oportunități reduse, aflate în dificultate, pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale şi de grup, în vederea prevenirii şi 

depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţia persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru 

promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii. 

OBIECTIVELE GENERALE  ALE  DAS includ:  

 Creearea, menținerea/imbunătățirea măsurilor de ASISTENŢĂ SOCIALĂ și dezvoltarea de proiecte noi în domeniul asistenței și protecției sociale, în funcție de nevoile sociale 

identificate și de  legislația în vigoare, cu scopul prioritar de susținere a funcționălității sociale a persoanei vulnerabile, în mediul propriu de viața, familial şi comunitar și pentru depășirea 

situației de dificultate socială cu care se confruntă; 

 Identificarea grupurilor țintă aflate în stare de risc social, a  persoanelor şi familiilor aflate în dificultate precum şi a cauzelor care au generat vulnerabilitate, marginalizare şi 

nevoie socială și stabilirea de servicii sociale oportune pentru acestea; 

 Susținerea dezvoltării sistemului privat de ASISTENŢĂ SOCIALĂ și dezvoltarea de noi servicii sociale utile comunității prin încheierea de convenții / parteneriate cu alți 

furnizori de servicii sociale; 

 Creșterea gradului de informare, conștientizare și solidaritate socială prin sensibilizarea şi informarea opiniei publice cu privire la serviciile sociale și categoriile defavorizate din 

comunitate; 

 Atragerea de resurse financiare externe și folosirea acestora pentru realizarea obiectivelor Direcției; 

 Îmbunătățirea continua a calității serviciilor sociale și participarea la monitorizarea, evaluarea şi controlul serviciilor sociale; 

 

În întocmirea Planului anual de acţiune pentru anul 2021 (PAASS 2021) s-a ţinut cont, în primul rând de scopul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Galaţi şi anume prevenirea sau 

limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. Masurile propuse se aliniază propunerilor Strategiei de Dezvoltare Durabile a 

Municipiului Galaţi pentru perioada 2021-2027, aprobată prin HCL nr. 123/26 martie 2020. 

Planificarea este un proces sistematic prin care DAS îşi defineşte anumite priorităţi esenţiale pentru îndeplinirea misiunii ei. Planificarea definește obiective și orientări, priorități, identifică 

măsuri concrete de coordonare a activităților din cadrul instituției, clarificarea resurselor ce pot fi folosite și identificarea acțiunilor necesare. 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Galaţi (U.A.T. a municipiului 

Galaţi) are în structura sa următoarele informaţii: 

 Numărul şi categoriile de beneficiari  

- Structura categoriilor sociale sprijinite prin serviciile sociale susținute de la bugetul local; 

- Beneficiari estimaţi pentru anul 2021. 

 Beneficii de ASISTENŢĂ SOCIALĂ si servicii sociale: 

 Beneficii de ASISTENŢĂ SOCIALĂ; 

 Furnizori de servicii sociale de drept public ; 

 Servicii sociale ale DAS; 

 Servicii sociale furnizate prin unităţi de asistenţă socială sub autoritatea Consiliului Local Galaţi (unităţi de asistenţă socială cu personalitate juridică); 

 Furnizori de servicii sociale de drept privat – Unităţi de asistenţă socială subvenţionate conform prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 

fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înființează şi administrează unități de ASISTENŢĂ SOCIALĂ, cu completările ulterioare. 

 

  Cap. I   Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

A. Serviciile sociale existente la nivel local; 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate; 

C. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor 

române cu personalitate juridică, care înfiintează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare. 

Cap.II  Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 

797/2017 

Cap.III Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în  domeniul serviciilor sociale   

 

NUMĂRUL ŞI CATEGORIILE DE BENEFICIARI 

 

CATEGORII SOCIALE  

Structura categoriilor sociale sprijinite prin serviciile sociale susținute de la bugetul local sau ca urmare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă este următoarea: 

 

 

1. Beneficiarii Serviciilor din structura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi – toate categoriile de persoane aflate în dificultate: persoane cu venituri reduse ce nu-și pot 

asigura nevoile de baza, persoane cu nevoi socio-medicale, persoane în situații de urgență, familii cu copii în situații de risc de abandon familial sau școlar, vârstnici singuri, copii în dificultate, 

persoane singure fără susținători legali, persoane cu handicap.  

 

2.  Beneficiarii Serviciilor sociale asigurate prin unități de ASISTENŢĂ SOCIALĂ sub autoritatea Consiliului Local Galaţi (furnizori de servicii sociale de drept public): Familii și 

persoane singure cu venituri reduse, familii defavorizate, copii cu dizabilități, persoane fără adăpost, vârstnici singuri marginalizați social, vârstnici cu venituri reduse și nevoi socio-medicale, 

vârstnici și adulți cu afecțiuni psihosomatice, boli cronice, netransmisibile, persoane cu handicap, victime ale violenței domestice, familii sau persoane ajunse în stradă din diverse cauze; tineri 

cu vârsta peste 18 ani, proveniţi din rândurile copiilor străzii; tineri sau persoane adulte, fără adăpost, care au domiciliul legal pe raza municipiului Galaţi, indiferent de sex, etnie, religie, care 

solicită serviciile oferite de centru sau ale căror situaţii sunt semnalate de alte persoane sau instituţii.  

 

3. Categorii de beneficiari asistați ca urmare a subvențiilor acordate pentru anul 2020 de la bugetul local:  

o copii din familii sărace, fără posibilități materiale de îngrijire a acestora;  

o copii în risc de abandon școlar sau familial ; 

o familii cu venituri reduse confruntate cu situații de risc; 

o mame/părinți în situații de risc ; 

o familii confruntate cu situații de violentă domestică; 

o tinere provenite din familii dezbinate, fără posibilități materiale de susținere a studiilor; 

o copii din familii sărace de romi și persoane de etnie romă; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/194962
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/194962
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o copii și persoane  adulte cu dizabilități;  

o vârstnici cu venituri reduse și nevoi socio-medicale, cu dependență față de serviciile  de îngrijire la domiciliu. 

 

CATEGORIILE SOCIALE beneficiare de serviciile actuale: 

COPIII – beneficiază de servicii tip centre de zi sau centre rezidențiale, servicii de recuperare, sprijin financiar acordat prin venitul minim garantat, alocații pentru susținerea familiei, 

stimulent educațional, hrană caldă prin cantina și servicii de prevenire a abandonului școlar. 

FAMILII  ÎN  DIFICULTATE  CU  VENITURI MICI – beneficiază de VMG, ajutoare de urgență (ajutoare de urgență pentru deces, medicamente sau transport pentru intervenții medicale, 

tichete sociale), stimulent educațional sub formă de tichet social, hrană caldă prin Cantina de ajutor social, servicii de informare și consiliere, sprijin pentru dobândirea de drepturi și servicii 

sociale.  

VÂRSTNICII – beneficiază de VMG, ajutoare de urgență (medicamente, dispozitive medicale, proteze, orteze sau alte materiale sanitare, investigații medicale (ex. RMN, CT), tichete sociale, 

pachete alimentare pe perioada stării de urgență) în funcție de evaluarea nevoilor socio-medicale ale acestora beneficiind, după caz, de hrană caldă, cazare temporară, supraveghere, servicii de 

recuperare prin kinetoterapie, masaj, ergoterapie, servicii de spălătorie, călcătorie, servicii specifice centrelor de zi, inclusiv socializare și întălniri de grup. De asemenea, vârstnicii pot 

beneficia de servicii de îngrijire acordate la domiciliu. Prin serviciile de specialitate, le sunt ocrotite interesele în relație cu terții, și le sunt acordate servicii de informare, consiliere și sprijin 

pentru dobândirea de drepturi și servicii sociale  

PERSOANELE CU HANDICAP – în funcție de gradul de handicap, beneficiază de indemnizație de însoțitor, asistent personal, servicii specifice centrelor de zi pentru copii sau adulți, 

servicii specifice centrelor de recuperare (kinetoterapie, logopedie, ergoterapie) servicii de socializare, servicii de informare și consiliere, sprijin pentru dobândirea de drepturi și servicii 

sociale. 

PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST și TINERI ÎN SITUAȚII DE RISC – pot avea acces la beneficii de ASISTENŢĂ SOCIALĂ, servicii de cazare temporară în regim de urgență, cazare 

temporară în centre rezidențiale, servicii de informare, consiliere socială, psihologică, servicii de sprijin pentru reintegrarea socială și servicii de dobândire a unor abilități de autogospodărire, 

servicii de sprijin pentru dobândirea de drepturi și servicii sociale.  

BOLNAVI CRONICI SOMATICI asistați în centrele medico-sociale rezidențiale, beneficiază de îngrijire, supraveghere, asistență medicală, servicii de recuperare, socializare și ergoterapie 

și alte categorii de servicii în sistem rezidențial, pe perioada nedeterminată. 

PERSOANELE AFECTATE DE VIOLENȚA DOMESTICĂ pot beneficia de servicii specializate prin centre cu servicii rezidențiale tip adăpost temporar pentru victime ale violenței 

domestice, de servicii de consiliere socială, juridică, psihologică. 

PĂRINȚI  CU COPII  DE  VÂRSTĂ  PREȘCOLARĂ pot beneficia de ajutor financiar lunar pentru plata bonelor în vederea asigurării suportului necesar pentru îngrijirea, creşterea, 

formarea, dezvoltarea și educarea copilului de vârstă preșcolară în cadrul familiei. 

 

BENEFICIARI  ESTIMAȚI  PENTRU  2021 

La nivelul compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul Direției Asistență Socială a Municipiului Galaţi (DAS) și la nivelul furnizorilor de servicii sociale publici și privați au fost 

estimați ca beneficiari pentru anul 2021, următoarele categorii de persoane: 

 

A. BENEFICIARI  AI  BENEFICIILOR  DE  ASISTENȚĂ  SOCIALĂ  

- 480 familii și circa 995 beneficiari de VMG conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

- 400 beneficiari de ajutoare pentru încălzirea locuinței conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

- 24 familii beneficiare de ajutor pentru  plata cheltuielilor cu înmormântarea conform  Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

- 12 familii  beneficiare de ajutoare  pentru  plata cheltuielilor cu înmormântarea conform HCL nr.478/31.10.2019 privind  stabilirea condițiilor de acordare a ajutoarelor de urgență 

familiilor și persoanelor singure aflate în situație de necesitate sau alte situații deosebite; 

- 115 familii beneficiare de ajutoare pentru procurare de medicamente, proteze, transport, investigații medicale; 

- 8 familii cu copii beneficiare de prestație financiară excepțională în bani sau/și sub formă de prestaţie în natură consâand în : alimente, îmbrăcăminte, manuale, rechizite sau 

echipamente școlare, transport, procurare de proteze, medicamente şi alte accesorii medicale, lemne ; 

- 8 familii beneficiare de ajutoare pentru distrugera locuințelor/bunurilor datorită calamităților naturale, inundațiilor, incendiilor etc ; 

- 4000 familii beneficiare de ajutoare de urgență acordate cu ocazia sărbătorilor de Paști și Crăciun constând în tichete sociale; 

- 500 familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei conform Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare; 

- 2500  beneficiari indemnizație creștere copil; 

- 521  persoane cu handicap beneficiare de asistent personal; 

- 2500  solicitări  noi  pentru acordarea  alocației de stat, 

- 50 persoane/lună pentru a beneficia de tichet social pentru gradiniță conform Legii 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din 

familii defavorizate,cu modificările și completările ulterioare; 

- 350 familii/persoane singure beneficiare de ajutor de urgență constând în lemne de foc pentru perioada sezonului rece; 

- 2.000 familii/persoane singure beneficiare de ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece conform OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în 

perioada sezonului rece; 

- 300 familii/persoane singure beneficiare de ajutor pentru achiziționarea unui sistem de încălzire și apă caldă alternativ sistemului centralizat. 

 

B. BENEFICIARI AI SERVICIILOR SOCIALE CU CARACTER PRIMAR SI A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE : 

- circa 350 copii/lună beneficiari de servicii sociale acordate în centre de zi și rezidențiale; 

- 100 copii /lună cu dizabilități beneficiari de servicii de recuperare acordate prin centre de zi; 

- 48  copii/lună cu autism beneficiari de servicii sociale și de recuperare acordate în centre de zi; 

- 103 tineri/lună cu vârsta peste 18 ani proveniți din instituții de ocrotire, beneficiari de locuințe și asistenți rezidențiali din care 24 tineri căsătoriți ; 

- 10 beneficiari/lună cu vârsta peste 18 ani proveniți din instituții de protecția copilului, mame tinere victime ale violenței în familie, persoane de etnie romă, persoane aflate anterior 

în detenție; 

- 36 persoane /lună beneficiari de adăposturi de noapte în regim de urgență; 

- peste 120 vârstnici /lună asistați in centre de zi;  

- 40 persoane de etnie romă asistate lunar în centre de consiliere romi; 

- 400 persoane zilnic beneficiare de hrană caldă prin Cantina de ajutor social; 

- 120 persoane  adulte cu dizabilități/ luna beneficiare de servicii asigurate prin centru de zi;  

- 15 persoane victime ale violenței domestice asistate lunar în centre comunitare;  

- 17.000-18.000 persoane beneficiare de servicii de informare, consiliere ți sprijin.  

 

C . BENEFICIARI AI  SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE SOCIO-MEDICALĂ  

- 500 persoane/ lună beneficiare de asistență medico-socială și asistență paleativă în cadrul centrelor rezidențiale, majoritatea vârstnici; 

- Circa 300 vârstnici /lună beneficiari de servicii de îngrijire la domiciliu. 

 

BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SERVICII SOCIALE EXISTENTE 

 

  BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 Beneficiile de ASISTENŢĂ SOCIALĂ sunt acordate și gestionate prin intermediul Serviciului Public de ASISTENŢĂ SOCIALĂ (1-10), Serviciul Ajutoare Încălzire (11-12) 

respectiv Serviciul Resurse Umane și Salarizare – cu cele doua compartimente aflate în subordine - Compartiment Monitorizare Asistenți Personali, Evidență și Plată Îndemnizații 

Lunare și Asistenţi Personali ai Persoanelor cu Handicap Grav din cadrul DAS (13). 

 

1. VENITUL MINIM GARANTAT 

 La sfârșitul lunii noiembrie a anului 2020 figurau în plată un număr de 431 dosare de acordare a venitului minim garantat totalizând un număr de 828 beneficiari. Sumele necesare sunt 

asigurate de la bugetul de stat, prin Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Estimare 2021: 480 familii. 

 

2. AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI  
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Din fondurile de la bugetul local se plăteşte ajutorul de încălzire a locuinţei cu lemne pentru beneficiarii Legii 416/2001, în anul 2020 înregistrându-se până la sfârșitul lunii noiembrie un 

număr de 225 beneficiari. Estimare 2021: 400 beneficiari, buget necesar: 116,00 mii lei - bugetul local.  

 

3. AJUTORUL PENTRU PLATA CHELTUIELILOR CU ÎNMORMÂNTAREA conform  Legii  416/2001, cu modificările și completările ulterioare. 

Din fondurile de la bugetul local au fost acordate ajutoare în valoare de 9 mii lei pentru 9 familii, în vederea plății cheltuielilor cu înmormântarea, pe parcursul anului 2020. Estimare 2021: 24 

familii beneficiare, buget necesar 24,00 mii lei, sursa: bugetul local    

 

4.  AJUTOARE  PLĂTITE  PÂNĂ LA  SFĂRȘITUL  LUNII  NOIEMBRIE  CONFORM HCL nr. 478/31.10.2019 privind stabilirea condiţiilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă 

familiilor şi persoanelor singure aflate în situaţie de necesitate sau alte situaţii deosebite, cu modificările și completările ulterioare.  

 

4.1 Ajutoare  pentru  plata cheltuielilor cu înmormântarea, au fost înregistrate un număr de 4 solicitări, în decursul anului 2020 pentru 4 familii.  Estimare 2021: 12 familii beneficiare, buget 

necesar 12,00 mii lei, sursa bugetul local; 

4.2. Ajutoare pentru  procurare  medicamente, proteze și transport au fost înregistrate un număr de 100 solicitări, în decursul anului 2020 pentru 100 familii. Estimare 2021: 115 familii 

beneficiare, buget necesar 115,00 mii lei, sursa: bugetul local; 

4.3 Ajutoare pentru familiile care au în întreținere copii(situație excepțională) a fost înregistrată o singură solicitare, în decursul anului 2020 pentru o familie. Estimare 2021: 8 familii 

beneficiare, buget necesar 24,00 mii lei, sursa: bugetul local. 

 

5. TICHETE SOCIALE - AJUTOARE DE URGENȚĂ ACORDATE CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE PAȘTI ȘI CRĂCIUN  

Din fondurile la bugetul local au fost acordate TICHETE SOCIALE  pentru 1.500 familii, totalizand suma de 150.000 lei. Estimare 2021: 4.000  familii beneficiare, buget necesar 400,00 mii 

lei, sursa: bugetul local. 

 

6. ALOCAȚIA DE SUSȚINERE 

Alocaţia de susţinere a familiei se acordă în baza Legii 277/2010, cu modificările şi completările ulterioare ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire 

copii în vârsta de până la 18 ani. Sumele necesare sunt asigurate de la Bugetul de Stat, prin Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. În anul 2020 au fost acordate alocații de 

susținere pentru 425 de familii. Estimare 2021: 500 familii beneficiare. 

 

7. INDEMNIZAȚII CREȘTERE COPIL 

Serviciul Public de ASISTENŢĂ SOCIALĂ  a întocmit, analizat  și  înaintat către AJPIS  pentru acordarea dreptului la îndemnizație creștere copil un număr de 2.412 dosare. Estimare pentru 

2021: 2.500 dosare. 

 

8.  TICHETE SOCIALE PENTRU GRĂDINIŢĂ 

 În anul 2020 au fost acordate  un număr de 130 tichete sociale. Estimare pentru 2021 : 50 persoane /lună. 

 

 9. ALOCAȚIA DE STAT 

 Serviciul Public de ASISTENŢĂ SOCIALĂ  a întocmit, analizat  și  înaintat către AJPIS  pentru stabilirea dreptului la alocația de stat un număr de 2.412 dosare. Estimare pentru anul 2021- 

circa 2.500 dosare. 

 

10. AJUTOR FINANCIAR ACORDAT FAMILIILOR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE  DE  BONĂ 

Estimare pentru 2021 : 40 familii beneficiare 

 

11. AJUTOARE PENTRU ACHIZIȚIONAREA UNUI SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ŞI APĂ CALDĂ ALTERNATIV SISTEMULUI CENTRALIZAT CONFORM HCL nr. 

328/30.05.2018, au fost înregistrate un număr de 312 solicitări, dispoziții admis emise 298, dispoziții respins emise 4. Estimare pentru anul 2021 – 300 dosare 

 

12. AJUTOR  PENTRU  ÎNCĂLZIREA  LOCUINŢEI  ACORDAT DIN  BUGETUL  DE STAT 

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece. 

Serviciul Ajutoare pentru încălzire a primit şi înregistrat un număr de 1154 cereri pentru acordarea unui ajutor pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, au fost emise 124 

dispoziții pentru încălzire cu energie termică, respinse 1, 610 dispoziții pentru încălzire cu gaze naturale, respinse 32, 178 dispoziții pentru încălzire cu energie electrică, respinse 10, 187 

dispoziții pentru încălzire cu lemne, respinse 12. Estimare pentru anul 2021 -  circa 2.000 beneficiari. 

  

13. INDEMNIZAŢIA ŞI PLATA ASISTENŢILOR PERSONALI PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRAV 

Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav se acordă conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile legale, rolul Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali, Evidență și Plata Indemnizații Lunare din 

cadrul DAS este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât acestea să 

primească îngrijire specială adaptată fiecărui caz. În anul 2020 a fost monitorizată activitatea a 521 asistenţi personali pentru persoanele cu handicap. Estimare pentru anul 2021 - 521 dosare. 

 

 Structuri specializate ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi 

Serviciile din structura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi, care organizează și acordă beneficii de Asistență Socială sau prin intermediul cărora se monitorizează activitatea 

furnizorilor de servicii sociale de drept public sau privat sunt: 

 Serviciul Public de Asistenţă Socială; 

 Serviciul  Ajutoare Încălzire; 

 Serviciul Resurse Umane și Salarizare;  

 Serviciul Financiar, Contabilitate și Administrativ; 

 Serviciul Dezvoltare Servicii Sociale, Relații cu Instituțiile de Asistență Socială și ONG; 

o Agenția de Servicii Sociale Comunitare „Alternativa” cu serviciile subordonate acesteia: 

 Centrul de  zi copii cu dizabilități; 

 Centrul de zi “Prietenii Școlii”; 

o Centrul de zi pentru Copii cu Autism; 

o Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost; 

 

 Compartiment Registratură, Relații cu Publicul şi Informatizare; 

 Compartiment Juridic; 

 Compartiment Achiziţii Publice; 

 Compartiment SSM şi PSI; 

 Compartiment Audit Intern; 

 Asistenţi Personali ai Persoanelor cu Handicap Grav. 

 

Serviciul Public de Asistenţă Socială  

Misiunea SPAS este de a asigura activitatea de prevenţie şi intervenţie primară pentru persoanele singure şi familiile aflate în dificultate. Asistenţa socială la nivelul SPAS se realizează prin 

acordarea de prestaţii sociale şi furnizarea de servicii sociale. Scopul serviciilor este îmbunătăţirea calităţii vieţii acelor categorii defavorizate socio-economic, aflate în risc de marginalizare 

sociala, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă. 

Servicii: evaluarea nevoilor, informare și consiliere asupra beneficiilor de ASISTENŢĂ SOCIALĂ ce pot fi acordate, asupra modalităţilor şi condiţiilor de dobândire a acestora, întocmirea 

documentației pentru: venitul minim garantat, ajutorul pentru încălzirea locuinței, ajutor pentru plata cheltuielilor cu înmormântarea (conform  Legii nr. 416/2001), ajutorul de deces, ajutor 

pentru procurarea de medicamente, proteze, etc, ajutor pentru distrugera locuințelor/bunurilor datorită calamităților naturale, inundațiilor, incendiilor etc, ajutoare de urgența – tichete sociale, 

alocația de susținere, stimulent educațional, indemnizația creștere copil, alocația de stat, ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă. De asemenea serviciul acordă: servicii de 

consiliere socială și educațională a parinților, protecţia și promovarea drepturilor copilului, monitorizare și planuri de intervenție pentru familii cu mulți copii și vârstnici în dificultate, persoane 
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aflate în situație de risc, depistarea precoce a situaţiilor de risc, prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei domestice, programe în vederea reintegrării sociale a 

persoanelor cu oportunități reduse, implementarea unor programe de prevenire a marginalizării sociale, a situaţiilor de risc şi a dependenţei de sistemul de protecţie socială. 

Beneficiari: circa 17.000-17.500 persoane care au accesat serviciile SPAS în 2020, familii și persoane aflate în nevoie socială, în risc de marginalizare socială. 

 

Serviciul Resurse Umane și Salarizare – cu cele doua compartimente în subordine- Compartiment Monitorizare Asistenți Personali, Evidență și Plată Indemnizații Lunare și 

Asistenţi Personali ai Persoanelor cu Handicap Grav 

Misiunea serviciului este respectarea drepturilor persoanelor cu handicap grav în concordanţă cu prevederile legale în vigoare. 

Servicii: informare și consiliere socială, întocmirea documentațiilor și soluționarea cererilor privind acordarea beneficiilor de ASISTENŢĂ SOCIALĂ: indemnizație persoana cu handicap și 

contract de munca asistent personal, monitorizarea activității asistentului personal al persoanei cu handicap.  

Beneficiari: circa 2.500 familii și persoane aflate în nevoie socială, în risc de marginalizare socială. 

 

Serviciul Dezvoltare Servicii Sociale, Relații cu Instituțiile de Asistență Socială și ONG 

Serviciul organizează şi realizează activităţile specifice contractării serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi; încheie, în condiţiile legii, contracte şi convenţii de parteneriat, 

contracte de finanţare, contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi cofinanţarea de servicii sociale; monitorizează tehnic contractele de subventionare; 

Serviciul asigura monitorizarea, dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale, acordate prin intermediul compartimentelor specializate din cadrul DAS precum și prin intermediul altor 

furnizori publici sau privați de servicii sociale, oferă sprijin în identificarea posibililor finanţatori şi întocmirii proiectelor de finanţare, consultanţă pe perioada derulării proiectelor, organizează 

întâlniri cu reprezentanţii presei, sponsori, voluntari, oferă consultanţă juridică, încurajează colaborarea în realizarea unor proiecte comune locale, naționale sau cu parteneri externi.  

Beneficiari: furnizori publici și privați de servicii sociale  

 

Serviciul  Ajutoare pentru Incălzire 

Serviciul asigură primirea, verificarea, înregistrarea, procesarea solicitărilor de acordare a ajutoarelor pentru încălzire în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare și a ajutoarelor pentru achiziționarea unui sistem de încălzire și apă caldă 

alternative sistemului centralizat conform HCL nr. 328/30.05.2018. 

Beneficiari: circa 307 familii/persoane cu venituri mici respectiv 297 dispoziții de acordarea ajutorului financiar din bugetul local pentru achiziționarea unui sistem de încălzire. 

 

CAPITOLUL I 

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

 

A. Serviciile sociale existente la nivel local 

 Cantina de Ajutor Social;   

 Căminul pentru persoane vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt”;   

 Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Spiridon” ; 

 Centrul Medico Social Pechea ;  

 Centrul de locuințe și sprijin pentru tineri: 

 Centrul de Locuințe și Sprijin Tineri - ZIMBRU 1; 

 Centrul multifuncțional pentru tineri aflați în situații de risc -ZIMBRU 2; 

 Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale  Galați  cu serviciile subordonate acestuia: 

 Centrul Altzheimer; 

 Centrul de Îngrijire și Asistența Medico-Socială; 

 Centrul Multifuncțional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Vârstnice; Galați, cu cele două servicii subordonate: 

 Centrul de  zi pentru Persoane Vârstnice; 

 Compartiment de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice; 

 Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați; 

 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați; 

 Agenția de Servicii Sociale Comunitare „Alternativa” cu serviciile subordonate acesteia: 

 Centrul de  zi copii cu dizabilități; 

 Centrul de zi “Prietenii Școlii”; 

 Centrul de zi pentru Copii cu Autism; 

 Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost; 

 

Descrierea serviciilor sociale acordate în anul 2020 

1. Cantina de Ajutor Social   

Servicii asigurate: pregătirea și distribuirea de hrană persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite. 

Activitățile derulate: identificarea beneficiarilor și selectarea acestora pe baza criteriilor; consiliere socială în scopul depășirii situației dificile în care se află beneficiarii, în vederea 

reintegrării sociale; pregătirea și distribuirea hranei calde pe parcursul săptămânii și hrană rece pe perioada week-end-ului, acordarea de suplimente de hrană (pachete cu alimente) cu ocazia 

evenimentelor tradiționale specifice, distribuirea produselor alimentare și a produselor de igiena în cadrul programului european POAD 2019/2021.   

Beneficiari:  

- 400 beneficiari/lună, persoane defavorizate din Municipiul Galați; 

- 3157 beneficiari de produselor alimentare și produse de igiena în cadrul programului european POAD 2019/2021; 

- 393 persoane carantinate/zi au beneficiat de hrană, inclusiv hrană caldă, în perioada 25.02.2020 - 30.06.2020; 

- 550 persoane vârstnice, cu vârsta peste 65 ani, au beneficiat de pachete cu alimente pe perioada stării de urgență . 

Buget estimat 2021: bugetul local – 5 000 000 lei 

 

2. Căminul pentru persoane vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt”   

Servicii: servicii sociale constând în găzduire pe perioada nedeterminată (neavând caracter definitiv), hrană, cazarmament, consiliere, asistență medicală curentă, servicii socio-medicale pentru 

recuperare prin ergoterapie, servicii de socializare și recreere. 

Activități derulate: activități specifice centrelor rezidențiale – îngrijire, recuperare, reintegrare socială, activități de socializare și recreere specifice vârstei și adaptate nevoilor beneficiarilor. 

Beneficiari: 96 beneficiari/lună. 

Buget estimat 2021: bugetul local – 6.000.000 lei. 

 

3.Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Spiridon”  

Servicii: servicii sociale constând în găzduire pe perioada nedeterminată (neavând caracter definitiv), asistență medicală și îngrijire, servicii socio-medicale pentru recuperare prin 

kinetoterapie, consiliere juridică, consiliere socială, asistență paleativă. 

Activități derulate: activități specifice centrelor rezidențiale – îngrijire, recuperare, reintegrare socială, activități de socializare și recreere specifice vârstei – cluburi de remy, șah, terapie 

ocupațională, organizarea de aniversări, serbări, excursii, etc. 

Beneficiari:92 beneficiari/lună  

Buget estimat 2021: bugetul local – 10.650.000 lei 

 

4.Centrul Medico Social Pechea  

Servicii asigurate: servicii rezidențiale pe durată nedeterminată, pentru îngrijire, recuperare, reabilitare și reinserție socială a persoanelor cu afecțiuni cronice netransmisibile, cazuri sociale, 

cazuri medicale (boli cronice, boli psihice ușoare). 

Activități derulate: îngrijire  temporară sau permanentă pentru bolnavii cronici ce necesită îngrijire medicală permanentă, supraveghere și tratament ce nu se poate realiza la domiciliu, 

asistență medicală curentă, asigurarea de cazare, hrană, cazarmament,  servicii de ergoterapie, consiliere și informare beneficiari și familie, derularea de activități cultural educative și de 

socializare. 

Beneficiari: 90 beneficiari/lună 
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Buget estimat 2021: bugetul local – 4.900.000 lei  

 

5.Centrul de locuințe și sprijin pentru tineri ZIMBRU 1 

Servicii asigurate: servicii sociale cu caracter temporar - găzduire temporară, resocializare, reinserție socială, consiliere socială și psihologica. 

Activități derulate: sprijin pentru obținerea unui loc de muncă, acces la servicii de consiliere și formare profesională pentru îmbunătățirea competențelor profesionale, formarea capacităţilor 

de  asumare a responsabilităţii şi practicarea unei meserii; înscrierea la cursuri de calificare/recalificare; consolidarea deprinderilor şi a aptitudinilor de autogospodărire, recuperare și 

reintegrarea socială a tinerilor; activități de voluntariat, implicare civică, activități cultural-artistice, petrecerea timpului liber. 

Beneficiari: 27 beneficiari/lună, tineri defavorizați, cu vârsta peste 18 ani, proveniți din sistemul de protecție a minorilor din municipiul Galați. 

Buget total estimat 2021 (Zimbru 1 și Zimbru 2): bugetul local – 2.122.000 lei 

 

6. Centrul multifuncțional pentru tineri aflați în situații de risc - ZIMBRU 2 

Servicii asigurate: sprijin pentru dobândirea de abilități de viață independentă și autogospodărire, consiliere socială și consiliere psihologică 

Activități derulate: sprijin pentru obținerea unui loc de muncă, acces la servicii de consiliere și formare profesională pentru îmbunătățirea competențelor profesionale, formarea capacităţilor 

de  asumare a responsabilităţii şi practicarea unei meserii; înscrierea la cursuri de calificare/recalificare; consolidarea deprinderilor şi a aptitudinilor de autogospodărire, recuperare și 

reintegrarea socială a tinerilor; activități de voluntariat, implicare civică, activități cultural-artistice, petrecerea timpului liber. 

Beneficiari: 7 beneficiari/lună, tineri defavorizați, cu vârsta peste 18 ani, proveniți din sistemul de ocrotire a minorilor și membrii familiilor acestora.  

 

7. Centrul Alzheimer  

Servicii asigurate: servicii rezidențiale pe durată nedeterminată (fără a fi definitivă), îngrijire și asistență medicală, asistență paleativă, servicii sociomedicale de recuperare prin kinetoterapie, 

ergoterapie, socializare și activități de grup. 

Activități derulate: cazare, asigurarea de hrană și cazarmament, asistență medicală curentă, îngrijire temporară sau permanentă pentru bolnavii cronici, ergoterapie, consiliere și informare 

beneficiari și familie, derularea de activități cultural-educative și de socializare. 

Beneficiari: 27 beneficiari/lună, persoane vârstnice diagnosticate cu boala Alzheimer. 

 

8. Centrul de îngrijire și asistență medico-socială   

Servicii asigurate: servicii rezidențiale pe durată nedeterminată (fără a fi definitivă), îngrijire și asistență medicală, asistență paleativă, servicii sociomedicale de recuperare prin kinetoterapie, 

ergoterapie, socializare și activități de grup. 

Activitățile derulate: cazare, hrană, cazarmament, asistență medicală curentă, îngrijire temporară sau permanentă pentru bolnavii cronici, ergoterapie, consiliere și informare asistati și familie, 

derularea de activități cultural educative și de socializare. 

Beneficiari: 70 beneficiari/lună, persoane vârstnice, bolnavi cronici, somatici și psihici, persoane cu grad de handicap. 

 

9. Centrul multifuncțional de servicii socio-medicale pentru persoane vârstnice - Centrul de zi pentru persoane vârstnice 

Servicii: servicii de consiliere juridică, socială și psihologică, socializare și petrecere a timpului liber, integrare și reintegrare socială 

Activități derulate: activități specifice centrelor de zi – identificarea nevoilor sociale și prevenirea marginalizării sociale, reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă, ajutor 

pentru menţinerea şi readaptarea capacităţilor fizice ori intelectuale, prin intermediul serviciilor de recuperare prin kinetoterapie, educaţie medicală, acordarea de suport material, organizarea 

de activități de socializare și recreere specifice vârstei – cluburi de remy, șah, terapie ocupațională, dezbateri tematice, organizarea de aniversări, serbări, excursii, activități de binefacere, etc. 

Beneficiari : 155  persoane vârstnice 

 

10. Centrul multifuncțional de servicii socio-medicale pentru persoane vârstnice -Compartiment de îngrijire la domiciliu  pentru persoane vârstnice 

Servicii: servicii primare și servicii specializate de natură socială și socio-medicală – îngrijire la domiciliu, consiliere socială și psihologică, servicii de suport emonțional. 

Activități derulate: sprijin pentru plata unor servicii şi obligaţii curente, îngrijirea locuinţei şi gospodăriei, ajutor pentru menaj, asistență medicală și administrarea de medicamente, efectuarea 

de cumpărături, servicii de spălătorie – călcătorie, prepararea hranei și hrănirea vârstnicului, ajutor pentru deplasarea în interior, obținerea de drepturi legale.  

Beneficiari: 66  persoane vârstnice 

 

Bugetul total estimat 2021 (pentru cele 4 servicii sociale din cadrul centrului: Centrul Alzheimer, Centrul de îngrijire și asistență medico-socială, Centrul de zi pentru persoane 

vârstnice, Compartiment de îngrijire la domiciliu  pentru persoane vârstnice): bugetul local – 13.700.000 lei 

 

11. Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați   

Servicii: servicii de consiliere socială, juridică și psihologică, suport educațional, găzduire pe perioadă determinată, îngrijire personală, educare, supraveghere, reintegrare familială și 

comunitară, socializare și activități culturale, consiliere și orientare vocațională, menaj, curățenie, dezvoltarea abilităților de viață independentă  

Activități derulate: activităţi de abilitare – reabilitare, reeducare – socializare, consiliere, formarea, dezvoltarea, îmbunătățirea sau redobândirea capacităților de viață independentă a tinerilor 

cu vârsta peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului, mamelor tinere victime ale violenței domestice, persoanelor de etnie romă supuse excluziunii sociale, 

beneficiarilor de venit minim garantat, persoanelor aflate anterior în detenție și care nu beneficiază de suport din partea familiei. 

Beneficiari: 50 beneficiari; 

Buget estimat 2021: bugetul local – 2.350.000 lei 

 

12. Agentia de servicii sociale comunitare „Alternativa” - Centrul de  zi copii cu dizabilități   

Servicii: servicii sociale cu caracter primar și servicii socio-medicale, respectiv îngrijire personală, servicii de recuperare, de integrare și reintegrare socială,  consiliere juridică, socială și 

psihologică, ergoterapie, kinetoterapie, masaj, logopedie  

Activități derulate: îngrijire, educaţie, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, activități pentru refacerea ori  readaptarea capacităţilor fizice ori intelectuale prin serviciile 

de recuperare specifice serviciilor de kinetoterapie și masaj (în special a celor cu autism, sindrom Langdon–Down, întârzieri în dezvoltarea psihomotorie, diplegii, tetrapareze, parapareze, 

hemipareze, deficienţe fizice, etc.), corectarea deficiențelor și tulburărilor de vorbire prin logopedie, activități specifice ergoterapiei - meloterapie, terapie prin joc, activități recreative (serbări, 

aniversari, excursii, vizite,etc). 

Beneficiari: 40 copii cu grad de handicap ușor, mediu și accentuat, proveniți din familii cu venituri reduse. 

Buget estimat 2021: bugetul local – 2.350.000 lei 

 

13. Agentia de servicii sociale comunitare „Alternativa” - Centrul de zi „Prietenii Școlii”   

Servicii: servicii sociale pentru prevenirea abandonului școlar sau altor situații de vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială: educare, socializare și petrecere a 

timpului liber, integrare și reintegrare socială, consiliere psihologică pentru copil și familie, terapie ocupațională (ergoterapie), masă caldă. 

Activități derulate: activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, terapii de recuperare, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, instruire în folosirea calculatorului (club 

informatică), activități de consiliere și sprijin pentru părinți sau reprezentanții legali, asistență medicală și administrarea de tratamente, asigurarea mesei calde zilnic, pe perioada săptamânii, 

transportul copiilor cu microbuzul centrului, organizarea de serbări, aniversări, vizite, tabere de vară, etc. 

Beneficiari: 30 copii şcolari, cu vârstă cuprinsă între 6 – 14 ani, din familii cu venituri reduse. 

Buget estimat 2021: bugetul local – 2.250.000 lei 

 

14. Centrul de zi pentru Copii cu Autism 

Servicii: servicii socio–medicale și servicii sociale destinate copiilor cu deficiențe din spectrul autismului din municipiul Galați: servicii de asistență socială și terapii de recuperare 

(kinetoterapie, logopedie, stimulare senzorială, abordare cognitiv-comportamentală și psihologică) destinate copiilor cu autism, beneficiari ai centrului și servicii de asistență socială, consiliere 

și suport psihologic pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor 

Activități derulate: activităţi de abilitare – reabilitare, reeducare – socializare, consiliere, formarea, dezvoltarea, îmbunatățirea sau redobândirea capacităților de viață independentă a copiilor 

diagnosticați cu deficiențe din spectrul autismului, orientare școlară, activități de spijin, consiliere, educare, etc, pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în 

îngrijire copii cu deficiențe din spectrul autismului, prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, în scopul creșterii calității vieții 

Beneficiari: 44 beneficiari 

Buget estimat 2021: bugetul local – 2.300.000 lei 
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15. Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost 

Servicii: hrană, o masă caldă pe zi sau după caz, hrană rece, acordată prin Cantina de Ajutor Social, cazare pe perioadă determinată, control medical general, servic ii de infirmerie, eliberarea 

avizului pentru internarea în Centrul de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost a căror stare de sănătate nu este de natură a pune în pericol sănătatea celorlalţi beneficiari,  igienă corporală, 

sprijin pentru  satisfacerea nevoilor primare, consiliere socială, psihologică şi juridică în vederea dobândirii drepturilor cuvenite, reintegrării sociale, redobândirii capacităților de viață 

independent. 

Beneficiari: 34 beneficiari  

Buget estimat 2021: bugetul local – 3.910.000 lei 

 

Unități de asistență socială destinate categorilor de persoane defavorizate, subvenționate de la bugetul local (în baza Legii nr.34/1998 cu modificările și completările ulterioare) 

1. Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă “Sf. Vasile cel Mare” - Centrul rezidențial de fete ” Sf. Vasile cel Mare”; 

2. Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă “Sf. Vasile cel Mare” - Centrul multifuncțional de servicii sociale “Speranța”; 

3. Fundația pentru sprijinul familiilor cu mulți copii aflate în situație de risc social din județul Galați „Familia” - Centrul de zi pentru copii din familii în dificultate;  

4. Fundația pentru sprijinul familiilor cu mulți copii aflate în situație de risc social din județul Galați „Familia” - Centrul de recuperare pentru victimele violenței domestice; 

5. Asociația Persoanelor cu Handicap ”Sporting Club” Galați - Centru de zi; 

6. Fundația „Cuvântul Întrupat” - Centrul Comunitar “La Vale”;  

7. Alianța  Romilor din județul Galați - Centrul de sprijin social pentru romi;  

8. Fundația de Sprijin a Vârstnicilor - Centru de zi destinat persoanelor vârstnice „Speranța”; 

9. Fundația de Sprijin a Vârstnicilor - Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice; 

10. Asociația Filantropică ”Sf. Antonie cel Mare” - Centrul multifuncțional de asistență socială pentru copii proveniți din familii defavorizate; 

11. Asociația Multifuncțională Filantropică ”Sf. Spiridon” -Centru de zi; 

12. Arhiepiscopia Dunării De  Jos, Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Centru de zi destinat persoanelor vârstnice ”Speranță pentru vârsta a III-a”. 

  

Servicii sociale acordate, programul de subvenționare, furnizori de servicii sociale de drept privat 

 

Evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor, în vederea acordării subvențiilor, se realizează de către Comisia de evaluare și selecționare constituită la nivelul consiliului local. Modul de 

organizare și funcționare a comisiei, precum și grila de evaluare  a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției este stabilit prin hotărâre a Consiliului Local, elaborată conform 

legislatiei în vigoare. 

Pentru anul 2021, liniile prioritare de subvenționare de la bugetul local a unităților de asistență socială, în temeiul Legii 34/1998, privesc următoarele categorii de beneficiari:  

• Copii aflați în situații de risc social, separați sau cu risc de separare de părinți; 

• Tineri aflați în situații de risc social; 

• Persoane victime ale violenței domestice; 

• Persoane cu dizabilități;  

• Persoane vârstnice; 

• Alte persoane aflate în dificultate, respectiv persoane și familii cu venituri mici. 

La stabilirea liniile prioritare de subvenționare s-a avut în vedere utilitatea serviciilor sociale existente, relevanța și importanța serviciilor sociale actuale furnizate pentru diferite categorii de 

beneficiari, în ceea ce privește eliminarea situațiilor de risc și marginalizare socială, combaterea efectelor stării de sărăcie extremă sau oportunitatea serviciilor sociale identificate pentru a 

acoperi o anumită nevoie socio-medicală a membrilor vulnerabili ai comunității. 

 

Descrierea serviciilor sociale acordate în 2020 

 

1. Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă “Sf. Vasile cel Mare” - Centrul rezidențial de fete ”Sf. Vasile cel Mare” 

Serviciile sociale acordate în centru: servicii de primire şi găzduire pe perioadă nedeterminată, asigurarea hranei, servicii de asistenţă medicală primară şi îngrijire, servicii de suport emoţional 

şi, după caz, consiliere psihologică, servicii de recuperare şi reabilitare, servicii de educare, servicii de socializare şi petrecere a timpului liber 

Activitățile derulate în centru: asistență socială și educațională, sprijin la efectuarea temelor, folosirea calculatorului, ore de artă, asistenţă medicală primară în vederea monitorizării stării de 

sănătate, prepararea și acordarea mesei calde, monitorizarea integrării școlare prin discuții cu cadrele didactice, acordarea  de rechizite școlare, acordarea de îmbrăcăminte, desfășurarea unor 

activităţi practice și a unor activități de petrecere a timpului liber 

Grupul țintă: 30 fete tinere aflate în situații de dificultate 

Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 403.000 lei 

 

2. Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă “Sf.Vasile cel Mare”- Centrul multifuncțional de servicii sociale “Speranța” 

Servicii sociale acordate în centru: asigurarea unei mese calde sau a unor pachete cu alimente, acordarea de rechizite, sprijin la efectuarea temelor, meditaţii, asistenţă şi consiliere socială și 

psihologică, asistenţă medicală primară, socializare și petrecere a timpului liber 

Activitățile derulate în centru: asistență socială și educațională, sprijin la efectuarea temelor, folosirea calculatorului, ore de artă, asistenţă medicală primară pentru monitorizarea stării de 

sănătate, asigurarea unei mese calde, zilnic sau distribuirea de pachete cu alimente; monitorizarea integrării școlare prin discuții cu cadrele didactice, acordarea de rechizite școlare și 

îmbrăcăminte, desfășurarea unor activităţi practice și a unor activități de petrecere a timpului liber. 

 

Grupul țintă: 50 elevi/lună, cu vârsta cuprinsă între 7 – 15 ani 

Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 372.000 lei 

 

3. Fundația pentru sprijinul familiilor cu mulți copii aflate în situație de risc social din județul Galați „Familia” - Centrul de zi pentru copii din familii în dificultate 

Servicii sociale acordate: servicii de educare, servicii de asistenţă şi îngrijire: activităţi de consiliere individuală – socială, destinate atât copiilor cât şi părinţilor acestora, servicii de consiliere 

psihologică, servicii de socializare şi petrecere a timpului liber. 

Activitatile derulate în centru: prevenirea abandonului școlar prin activități instructiv educative pedagogice și de dezvoltare a abilităților practice, educație civică și sanitară; asigurarea unei 

mese calde pe zi, acordarea de rechizite școlare, echipament şcolar, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare şi de uz personal; asistenţă medicală și frizerie; organizarea unor 

activități variate de socializare și petrecere a timpului liber - club de informatică, club sportiv, club de pictură-desen, club de muzică, jocuri recreative, excursii/vizite la instituţii de cultură, 

aniversări, serbări, concursuri. 

Grupul țintă: 50 elevi/lună cu vârste cuprinse între 7 – 15 ani și familiile acestora. 

Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 145.000 lei 

 

4. Fundația pentru sprijinul familiilor cu mulți copii aflate în situație de risc social din județul Galați „Familia” - Centrul de recuperare pentru victimele violenței domestice 

Servicii sociale acordate în centru: consiliere socială, psihologică și juridică, servicii de găzduire pe perioadă determinată, asistență medicală, masă caldă, spălătorie. 

Activitățile derulate în centru: asigurarea de servicii de urgență femeilor agresate, incluzând găzduire temporară, asistență medicală, hrană, consiliere, sprijin în vederea clarificării situației 

juridice, consilierea agresorilor cu privire la urmările distructive ale actelor de violenţă asupra femeii și familiei, conştientizarea părinţilor vis-à-vis de responsabilităţile pe care le au privind 

creşterea şi educarea copiilor, promovarea unui dialog public în vederea conştientizării la nivelul comunităţii a urmărilor negative ale violenţei domestice, precum şi a atitudinilor şi 

comportamentelor non-verbale distructive 

Grupul țintă: 15 persoane asistate/lună, femei cu/fără copii, victime ale violenţei domestice 

Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 182.000 lei 

 

5. Asociația Persoanelor cu Handicap ”Sporting Club” Galați - Centru de zi 

Servicii sociale acordate în centru: consiliere socială și psihologică, psihoterapie individuală și de grup, servicii de recuperare: ergoterapie, ludoterapie, logopedie, kinetoterapie, fizioterapie și 

masaj, sprijin pentru formarea/ dezvoltarea abilităților de viață independentă, utilizarea fotoliului rulant și a instrumentelor de mers, consiliere vocaţională, socializare și recreere 

Activitățile derulate în centru: acompaniere, recreere şi petrecere a timpului liber, activităţi sportive și antrenament sportiv pe diferite discipline pentru sport adaptat, evaluarea potențialului 

restant, îndrumare pentru organizarea și formarea autonomiei personale, distibuire scaune rulante și alte dispozitive de mers, recuperare fizică activă prin kinetoterapie, masaj, fizioterapie, 

sprijin și măsuri active de plasare pe piața muncii, suport spiritual – servicii derulate în parteneriat cu instituții de cult, acțiuni de informare și constientizare a comunității locale referitor la 

problematica persoanelor cu handicap și combaterea marginalizării sociale a acestora 
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Grupul țintă: 100 persoane cu dizabilități/lună 

Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 209.000 lei 

 

6. Fundația „Cuvântul Întrupat” - Centrul Comunitar “La Vale” 

Servicii sociale acordate în centru: educare, socializare şi petrecerea timpului liber, asistenţă şi îngrijire, reintegrarea familială şi comunitară, consiliere socială și psihologică pentru copil şi 

familie, asigurarea unei mese calde zilnic sau distribuirea de pachete cu alimente. 

Activitățile derulate în centru: înscriere la şcoală, la cursuri de zi sau fără frecvenţă, asistenţă pentru a preveni abandonul şcolar, consiliere privind probleme de comportament, instruire în 

operarea pe calculator, terapie pentru însuşirea unor deprinderi de viaţă sănătoasă, iniţierea în diverse meserii, activități de socializare și recreere specifice vârstei (vizite la muzee, programe 

artistice, aniversări, sărbători, concursuri etc.) 

Grupul țintă: 40 copii asistați/lună  

Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 99.720 lei 

  

7. Alianța  Romilor din județul Galați - Centrul de sprijin social pentru romi 

Servicii sociale acordate în centru: consiliere socială și juridica, consiliere și mediere profesională, consiliere antreprenorială, consiliere medico-socială, consiliere socio-educativă 

Activitățile derulate în centru: identificarea beneficiarilor prin intermediul mediatorilor sanitari și a mediatorilor școlari, sprijin pentru obținerea actelor de identitate și de stare civilă, 

înscrierea pe listele medicilor de familie pentru a beneficia de pachetul minimal de servicii medicale, înregistrarea tardivă, obținerea prestațiilor sociale și a alor drepturi legale, înscrierea în 

programul școlar „A doua șansă” sau în cadrul altor forme de învățamânt; sprijin pentru atestarea competențelor profesionale,  în vederea angajării sau autorizării ca persoane fizice autorizate 

sau asociații familiale 

Grupul țintă: 40 de persoane/lună 

Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 30.000 lei 

 

8. Fundația de Sprijin a Vârstnicilor Fundația de Sprijin a Vârstnicilor - Centrul de zi  destinat persoanelor vârstnice „Speranţa” 

Servicii sociale acordate: consiliere socială, consiliere de grup, activități de petrecere a timpului liber. 

Activitățile derulate în centru: activităţi sociale şi culturale, activităţi de club, activitati de recreere pentru prevenirea marginalizării sociale: concursuri de dans, rummy, șah, table, acces la 

informații mass-media, serbări, aniversari, etc. 

Grupul țintă: 20 beneficiari/lună 

Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 61.200 lei; 

 

9. Fundația de Sprijin a Vârstnicilor - Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice; 

Servicii sociale acordate la domiciliul beneficiarilor: servicii de consiliere și mediere, menaj la domiciliu şi spălătorie la sediul fundaţiei, masă caldă la domiciliu, servicii de recuperare, masaj  

şi gimnastică medicală, reparaţii -  întreţinere, acordarea de ajutoare  materiale.  

Activitățile derulate: consilierea persoanelor vârstnice, efectuarea curăţeniei locuinţei, ajutor în efectuarea igienei corporale, ajutor la prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, 

acompaniere, curierat, transport  masă caldă la domiciliu prin Cantina de Ajutor Social Galaţi, recuperare, masaj, gimnastica medicală, transport şi însoţire la cabinetele medicale de specialitate 

şi la spital, mici reparații la domiciliu, servicii de spălătorie. 

Grupul țintă: 105 persoane vârstnice/lună 

Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 166.680 lei 

  

10. Asociația Filantropică ”Sf. Antonie cel Mare” - Centrul multifuncțional de asistență socială pentru copii proveniți din familii defavorizate 

Servicii sociale acordate în centru: servicii educaționale, consiliere socială pentru copil şi familie, acordarea unei mese calde, acordarea de pachete cu alimente, asistență și îngrijire, sprijin material, socializare și 

petrecerea timpului liber. 

Activitățile derulate în centru: pregătirea temelor şcolare, servirea mesei de prânz, acordarea de bunuri materiale obținute prin donații/sponsorizări: rechizite, îmbrăcăminte, încălţăminte etc., 

organizarea de activităţi instructiv-educative, activități de socializare și recreere etc.  

Grupul țintă: 50 beneficiari/lună 

Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 290.000 lei 

 

11. Asociația Multifuncțională Filantropică ”Sf. Spiridon” - Centru de zi 

Servicii sociale acordate în centru: asigurarea unei mese calde sau a unor pachete cu alimente, acordarea de rechizite, sprijin la efectuarea temelor, meditaţii, asistenţă şi consiliere socială și 

psihologică, asistenţă medicală primară, socializare și petrecere a timpului liber 

Activitățile derulate în centru: asistență socială și educațională, sprijin la efectuarea temelor, folosirea calculatorului, ore de artă, monitorizarea stării de sănătate, asigurarea unei mese calde, 

zilnic sau distribuirea de pachete cu alimente; monitorizarea integrării școlare acordarea de rechizite școlare și îmbrăcăminte, desfășurarea unor activităţi practice și a unor activități de 

petrecere a timpului liber  

Grupul țintă: 70 elevi/lună, cu vârsta cuprinsă între 7 – 15 ani 

Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 435.000 lei 

 

12. Arhiepiscopia Dunării De  Jos, Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Centru de zi destinat persoanelor vârstnice ”Speranță pentru vârsta a III-a” 

Servicii sociale acordate în centru: consiliere socială şi psihologică, sprijin material, servicii de îngrijire socio-medicală, servicii medicale primare, acordarea unei mese calde la centru, menaj 

la domiciliu şi spălătorie la sediul centrului, servicii funerare, sprijin pentru înmormântări şi pomeniri 

Activitățile derulate în centru: pregătirea și servirea mesei, îngrijirea persoanelor nedeplasabile, ajutor pentru realizarea igienei personale, sprijin pentru readaptarea capacităţilor fizice şi 

psihice, adaptarea locuinţei la nevoile persoanei vârstnice şi antrenarea la activităţi economice, sociale şi culturale, acordarea de sprijin material (alimente, materiale de curăţenie, 

îmbrăcăminte, ochelari, bastoane etc.) sprijin în efectuarea tratamentelor, supravegherea stării de sănătate, transport şi însoţire la cabinetele medicale de specialitate şi la spital, colaborarea cu 

medicii de familie, igienizarea locuinţelor, sprijin pentru dobândirea drepturilor legale, activităţi de club etc.  

Grupul țintă: 60 beneficiari/lună 

Valoarea subvenției aprobate pentru anul 2020: 338.000 lei 

 

Nr. 

crt. 

Furnizor 

servicii 

sociale 

Cod serviciu 

social, 

conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate 
Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile 

sociale existente 

Buget 

local 

-lei- 

Buget 

județe

an 

-

lei- 

Buget 

de stat 

-lei- 

Contribuții 

beneficiari 

-lei- 

 

Alte 

surse 

-lei- 

1 DAS GL 8899 CPDH-I 
Cantina de Ajutor Social 

 
1500 80% 5.000.000 0 0 0 0 

2 DAS GL 8730 CR-V-I 

Caminul pentru persoane 

varstnice “Stefan cel Mare si 

Sfant” 

100 96% 6.000.000 0 0 0 0 

3 DAS GL 8730 CR-V-I 
Caminul pentru persoane 

varstnice “Sf Spiridon” 
152 

61% 

 
10.650.000 0 0 0 0 

4. DAS GL 8710 CRMS-I 
Centrul Medico- Social 

Pechea 
90 100% 4.900.000 0 

2.785.00

0 
0 0 

5 DAS GL 8790 CRT-I 

Centrul Multifunctional de 

Servicii Sociale  pentru 

Tineri Galati 

60 90% 2.350.000 0 0 0 0 

6 DAS GL 8790 CR-PFA-I Centrul de Urgenta pentru 44 78% 3.910.000 0 0 0 0 
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Persoanele fara Adapost 

7 DAS GL 8790 CRT -I 
Centrul de Locuinte si 

Sprijin Tineri ZIMBRU 1 
44 

61% 

 
1.120.000 0 0 0 0 

8 DAS GL 8790 CRT- I 

Centrul multifunctional 

pentru tineri aflati in situatii 

de risc - ZIMBRU 2 

 

24 

 

30% 

 

1.002.000 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

9 DAS GL 8710 CRMS-I 
Centrul de Îngrijire și 

Asistență Medico- Socială 
70 95% 

 

 

13.700.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

10 DAS GL 8710 CRMS-I 
Centrul Alzheimer 

 
30 90% 

11 DAS GL 

 

 

 

 

 

8810 CZV-II 

 

8810 ID-I 

Centrul Multifunctional de 

Servicii Socio-Medicale 

pentru Persoane Varstnice 

cu cele doua servicii 

subordonate: 

- Centrul de zi pentru 

persoane varstnice 

- Compartiment de 

Ingrijire la domiciliu  pentru 

Persoane Varstnici 

 

 

 

 

 

155 

 

66 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

12 DAS GL 

8891 CZ-C-III 

 

8891 CZ-C-II 

Agentia pentru servicii 

Sociale Comunitare 

“Alternativa” cu cele doua 

servicii subordonate: 

- Centrul de  zi copii cu 

dizabilitati 

- Centru de zi “Prietenii 

Scolii” 

 

 

 

 

40 

 

30 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

4.600.000 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

13 DAS GL 8891 CZ-C-III 
Centrul de zi pentru Copii 

cu Autism 
40 100% 2.300.000 0 0 0 0 

14 

Fundatia 

“Familia” 

 

8891 CZ-C II 
Centrul de zi pentru copii 

din familii in dificultate 
50 100% 159.500 0 

Subvent

ie Legea 

nr.34/19

98 

0 0 

15 

Fundatia 

“Familia” 

 

8790 CR –VD-I 

Centrul comunitar pentru 

victime ale violentei in 

familie 

 

15 100% 200.200 0 

Subvent

ie Legea 

nr.34/19

98 

0 

26.185 

(donatii, 

sponsori

zari) 

16 

Fundatia“Cuv

antul 

Intrupat” 

 

8891CZ –C-II 

Centrul Comunitar “LA 

VALE” pentru copii 

defavorizati 

35 100% 96.000 0 

Subvent

ie Legea 

nr.34/19

98 

0 

166.786 

(donatii, 

sponsori

zari) 

17 

Asociatia 

Filantropica 

Crestin 

Ortodoxa “Sf. 

Vasile cel 

Mare” 

8790CR-C-I 
Centrul Rezidential de fete 

Sf “Vasile cel Mare” 
25 100% 369.410 0 

Subvent

ie Legea 

nr.34/19

98 

0 

1.200 

(donatii, 

sponsori

zari) 

18 

Asociatia 

Filantropica 

Crestin 

Ortodoxa “Sf. 

Vasile cel 

Mare” 

8891CZ-C-II 
Centrul Multifunctional de 

Servicii Sociale “Speranta” 
50 100% 409.000 0 

Subvent

ie Legea 

nr.34/19

98 

0 

500 

(donatii, 

sponsori

zari) 

 

19 

Asociatia 

Persoanelor 

cu Handicap 

Sporting  

Club Galati 

8899 CZ-D-I Centrul de zi 60 100% 138.000 0 

Subvent

ie Legea 

nr.34/19

98 

0 

49.200 

(donatii, 

sponsori

zari) 

 

20 

Asociatia 

Persoanelor 

cu Handicap 

Sporting  

Club Galati 

8810 ID-III 

Servicii de îngrijire la 

domiciliu pentru persoane 

adulte cu dizabilități 

20 100% 49.000 0 

Subvent

ie Legea 

nr.34/19

98 

0 

28.450 

(donatii, 

sponsori

zari) 

 

21 

Fundatia de 

Sprijin a 

Varstnicilor 

8810-ID-I 

Servicii de ingrijire la 

domiciliu pentru persoanele 

varstnice 

75 100% 131.000 0 

Subvent

ie Legea 

nr.34/19

98 

0 

29.400,0

0 

(donatii) 

 

22 

Asociatia 

Filantropica 

Sf Antonie 

cel Mare 

8891 CZ-C-II 
Centrul de zi pentru copii 

“Sf Antonie cel Mare 
50 100% 319.000 lei 0 

Subvent

ie Legea 

nr.34/19

98 

0 

113.010 

(alte 

surse) 

23 

Arhiepiscopia 

Dunarii De  

Jos, Parohia 

Pogorarea 

Sfantului Duh 

8810-ID-I 

Centrul Multifunctional de 

servicii sociale “Sperante 

pentru varsta a III a” 

60 100% 371.800 0 

Subvent

ie Legea 

nr.34/19

98 

0 

43.200 

(alte 

surse) 

24 

Alianta  

Romilor din 

Judetul Galati 

 

8899 CZ-PN-III 
Centrul de Sprijin Social 

pentru Romi 
40 100% 30.000 lei 0 

Subvent

ie Legea 

nr.34/19

98 

0 

1.500,00  

lei 

(alte 

surse) 

25 
Arhiepiscopia 

Dunarii De 
8899 CZ-C-II Centrul de zi pentru copii 70 100% 478.500 0 

Subvent

ie Legea 
0 

114.275 

(alte 
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Jos, Parohia 

“Sf. Spiridon 

nr.34/19

98 

surse) 

26 

Fundația 

”Inimă de 

copil” 

8891 CZ-C-II 
Centru de zi pentru copii din 

familii în dificultate 
25 100% 85.000 0 

Subvent

ie Legea 

nr.34/19

98 

0 

40.000 

(donatii, 

sponsori

zari) 

 

B.Servicii sociale propuse spre a fi înființate 

1. Centrul de Zi și Recreere pentru Persoane Vârstnice „Tinerețe fără Bătrânețe” 

Sursa de finanțare : Programul  Operațional  Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiţii 4.3  Oferirea de  sprijin  pentru  regenerare 

fizică, economică şi sociala a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale; 

Contract de finanțare: 6168/19.10.2020 

Valoarea totală a investiției:16.102.186,104 lei 

 

2. Centru Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost din comunitatea marginalizată 

Sursa de finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, POCU Axa Prioritara 5/PI 9.vi/ OS 5.1, Fișa de intervenție nr. 8 - Intervenție POCU cu acțiuni integrate în domeniul 

furnizării de servicii, combaterii discriminării și promovării multiculturalismului, educației, ocupării forței de muncă și asistență juridică - proiect aflat în etapa de evaluare  

Valoarea totală a investiției: 2.460.017,20 lei.  

Valoarea cofinanţării (contribuţia locală) – 48.235,63 lei 

3. Serviciu social Centru rezidențial pentru persoane dependente - în cadrul Centrului Medico-Social Pechea 

 

 Servicii sociale ce vor fi îmbunătățite/dezvoltate, ca urmare a derulării unor proiecte cu finanțare nerambursabilă  

 

1. Reabilitarea Termică și Creșterea Performanței Energetice a Clădirilor Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați -  proiect în implementare.  

Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a  energiei  și  a  utilizării  energiei  din  surse  

regenerabile  în  infrastructurile publice, inclusiv  în  clădirile  publice  și  în  sectorul locuințelor, operațiunea B - Clădiri publice, nr. apelului de proiecte POR/97/3/1. 

Valoarea totală a investiției: 6.421.045,25 lei.  

Valoarea cofinanţării (contribuţia locală) – 1.965.196,64 lei 

Contract de finanțare nr.2444/13.06.2018 

 

2. Creşterea performanţei energetice la Căminul pentru persoane vârstnice Sf. Spiridon – proiect în implementare 

Sursa de finanțare: Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1, operaţiunea B – Clădiri publice, nr. 

apelului de proiecte POR/97/3/1 Cod proiect 118442.  

Valoarea totală a investiției: 4.000.293,38 lei.  

Valoarea cofinanţării (contribuţia locală) – 78.685,83 lei 

Contract de finanțare nr.2757/19.07.2018 

 

C. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare: 

 

1. Servicii sociale eligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local în anul 2021: 

a) Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi: 8891CZ-C-II; 

b) Centre de zi pentru copii, de consiliere, informare, integrare/reintegrare socială: 8899CZ-PN-III; 8899CZ-PN-IV; 

c) Centre rezidențiale pentru tineri în dificultate: 8790CRT-I; 

d) Centre rezidențiale pentru copii: 8790CR-C-I; 

e) Centre rezidențiale de îngrijire şi asistenţă pentru victimele violenţei în familie (domestice): 8790CR-VD-I; 8790CR-VD-II; 

f) Centre de zi pentru persoane vârstnice: 8810-CZV-I; 8810-CZ-V-II; 

g) Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă: 8810ID-I; 8810ID-III; 

h) Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi: 8899CZ-D-I. 

2. Categorii de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, pentru care se pot acorda subvenții: 

a) cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate şi auxiliar; 

b) cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii unităţilor de asistenţă socială; 

c) cheltuieli pentru carburanţii necesari funcţionării mijloacelor de transport din cadrul unităţilor de asistenţă socială sau închiriate în vederea desfășurării unor acțiuni sociale; 

d) cheltuieli de întreţinere şi gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon  internet şi pază; 

e) cheltuieli cu materiale de curăţenie, materiale igienico-sanitare şi alte obiecte de inventar şi echipamente de mică valoare sau scurtă durată, pentru persoanele asistate. 

3.  Bugetul estimat al programului de subvenționare pentru anul 2021 este de 2.836.410 lei. 

a) codul CPV este însoțit de codul serviciului social din Nomenclatorul serviciilor sociale,  aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

b) estimarea valorii contractului se realizează pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale care fac obiectul contractării, aprobate la nivel național prin hotărâre a Guvernului.  

 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017, 

cu modificările și completările ulterioare 

 

1. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați: 

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale – este publicată pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați, se actualizează prin hotărâre a consiliului 

local și se publică pe pagina de internet; 

b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local – se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se publică pe pagina de internet 

a Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați și se afisează la sediul DAS. Se actualizează ori de câte ori este nevoie.  

c) Activitatea proprie și serviciile aflate in proprie administrare – formulare/modele de cereri, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor 

sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. – sunt publicate pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați și afișate la sediul DAS. Se actualizează de câte 

ori apar modificări. Anual se întocmește raportul de activitate al DAS. 

d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați – Lista furnizorilor de servicii publici și privați 

este afișată la sediul DAS și actualizată ori de câte ori este nevoie, cât și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați. 

h) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia  - se actualizată lunar; 

ii)   serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați -  se actualizează  anual; 

iii)  situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivel municipiului -  se  actualizează  anual, prin întocmirea Raportului de activitate; 

e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale -  se actualizează cel puțin 

trimestrial. 

 

 2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi 

      Informare privind legislația în domeniu; 

      Informare privind serviciile sociale existente în municipiul Galați adaptate nevoilor fiecărei persoane. 

 

3.Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de Direcția de Asistență Socială Galați a municipiului Galați sau în colaborare cu alți furnizori de servicii sociale. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/181107
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/194962
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   - prin Serviciul Public de Asistență Socială – Compartiment Monitorizare și Consiliere Socială – consiliere adresată persoanelor care au în grijă copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în 

străinătate; 

  - prin Căminele pentru persoane vârstnice – Sărbătorirea evenimentelor importante: 1 martie, 8 martie, 24 iunie (“Ziua Internațională a iei”), alte întâlniri în aer liber, cu diverse prilejuri în 

grupuri organizate cu câte 6 persoane, cu păstrarea distanței sociale de 1,5 m. 

   - prin Centrele de zi –  mediatizarea activităților prin intermediul paginii de Facebook. 

 

4. Organizarea de întâlniri cu furnizorii de servicii sociale 

 

  Direcția de Asistență Socială  a municipiului Galați organizează  periodic întâlniri cu furnizorii de servicii sociale( publici și privați) cu scopul colaborării  țn vederea îmbunătățirii calității 

serviciilor sociale oferite. Este realizată și o rețea on-line (grup e-mail) pentru o comunicare mai facilă. 

 

5. Activități de informare și consiliere realizate  prin serviciul de asistență comunitară , cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 

drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.                                                                                                                                                                  

  - identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al gradului de sărăcie, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea 

acestora și evaluarea, determinarea nevoilor de servicii sociale sau de sănătate ale acestora; 

  - desfășurarea de programe și acțiuni destinate reducerii riscului de excluziune socială, protejării și promovării sănătății, acces la serviciile sociale și de sănătate; 

  - efectuarea de vizite la domiciliu pentru consiliere socială și psihologică a persoanei aflată în risc de marginalizare datorată stării de sănătate, vârstei, condițiilor de locuit sau alte situații 

materiale. 

6. Mesaje de interes public transmise prin presă 

 

-  informare privind campania de distribuire a alimentelor prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 ( POAD); 

- informare privind ajutoarele pentru încălzire; 

  - informare privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru achiziţionarea de alimente cu ocazia sărbătorilor de Paști și Crăciun, sub formă de tichete sociale în valoare de 100 lei/persoană 

singură/familie; 

   - informare privind acordarea ajutorului de urgenţă constând în lemne de foc pentru sezonul rece 2019 – 2020; 

   - informare privind demararea acțiunii de distribuire a măștilor de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate din Municipiul Galați; 

   - informare privind demararea acțiunii de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru servirea de mese calde, persoanelor în vârstă de 75 de ani  împliniţi  sau  peste această  

vârstă, care beneficiază de indemnizaţia socială pentru pensionari sau alte drepturi, prin legi cu caracter special, plătite prin casa teritorială de pensie (800 lei/lună) precum și 

persoanelor/familiilor fără adăpost, inclusiv persoanelor/familiilor care au fost evacuate; 

   - informare privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru 

sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora; 

-    informare privind acordarea ajutorului financiar oferit familiilor pentru  plata serviciilor oferite de bonă; 

 - informare privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru achiziționarea unui sistem de încălzire și apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare;  

   - orice modificare legislativa de interes public.  

 

CAPITOLUL III 

 

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

 

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.: 

 

a) cursuri de perfecționare 

 Nr. de persoane Buget estimat 

Personal de specialitate 59     70.800,00lei 

Asistenți personali 521   260.500,00  lei 

  

       b) sesiuni de instruire 

Nr. de persoane Buget estimat 

250 10.000,00 lei 
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Anexa 1 - LISTA DETALIATĂ A FURNIZORILOR DE SERVICII SOCIALE CU DATE DE CONTACT – 2021 

 

Tip serviciu Lista detaliată a serviciilor și date de contact – furnizori publici 

– unități aflate  în subordinea CONSILIULUI LOCAL și a 

Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați 

Lista detaliată a serviciilor și date de contact – furnizori privați – unități subvenționate de la 

BUGETUL LOCAL (L. nr. 34/1998) 

 

Servicii sociale in domeniul protecției copiilor și tinerilor in dificultate  

 

Servicii de tip rezidenţial copii sau 

tineri in dificultate 

TINERI – servicii de asistenta sociala si sprijin pentru 

reintegrarea sociala 

 Centrul de Locuințe si Sprijin pentru Tineret Galați - 

Zimbru 1, 27 tineri, Str. Zimbrului nr. 5, Galaţi, 0236/334411, 

324411 

 Centrul Multifuncțional pentru Tineri in situații de risc - 

Zimbru 2, 7 tineri,  Str. Zimbrului nr. 5, 0236/334411, 324411 

 Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale  pentru Tineri 

Galați, 50 tineri,  Str. Științei nr. 26, 0336/802052 

COPII 

 

 Centrul Rezidențial de fete Sf “Vasile cel Mare” -Subventie L34/1998 -  Asociația 

Filantropica Crestin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare” – 30 beneficiari, str. Basarabiei, 

nr.109,Telefon: 0236 471 682 

Servicii alternative  

- Centre de zi copii 

 Centrul de zi „Prietenii școlii” - 30 beneficiari, din cadrul 

Agenţiei de servicii sociale comunitare ALTERNATIVA str. 

Basarabiei nr. 28, 0236 479425 

 Centrul de zi pentru copii din familii in dificultate - Fundatia “Familia”- 50 copii / luna, 

str. Barbosi, nr. 6, tel 0236/477423 

 Centrul Comunitar “LA VALE” pentru copii defavorizați - Fundația “Cuvântul Întrupat” 

– 40 copii / luna, Str. Dogariei, nr.111, tel/fax 0236/411695 

 Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale “Speranța” - Asociația Filantropica Creștin 

Ortodoxă“Sf. Vasile cel Mare”- 50 copii/ luna, str. Basarabiei, nr.109,Telefon: 0236 471 682 

 Centrul de zi pentru copii “Sf. Antonie cel Mare” -  Asociația Filantropica Sf Antonie cel 

Mare – 50 copii / luna, Bdul Dunarea, nr70, tel 0236/110054 

 Centrul de zi pentru copii “Sf.Spiridon” – Asociația Multifuncțională Filantropica “Sf. 

Spiridon- 70 copii / luna, str. Sf. Spiridon, nr 13, tel0236/462009 

Servicii alternative  

- Centre de recuperare copii 

 Centrul de zi copii cu dizabilităţi - 40 beneficiari, din cadrul 

Agenţiei de servicii sociale comunitare ALTERNATIVA, str. 

Basarabiei nr 28, 0236 479425 

 Centrul de zi pentru Copii cu Autism – 44 beneficiari, str 

Constructorilor, nr. 29 

 

 

Servicii sociale în domeniul protecției persoanelor adulte cu dizabilități  

Servicii alternative 

- Centru de zi 

   Centrul de zi si sanatate “ACCES pentru TOȚI” - Asociatia Persoanelor cu Handicap 

SPORTING CLUB Galati, 100 beneficiari pe luna, str Nae Leonard, nr 34, Bl S12, parter, 

tel/fax 0236/468685 

 

 

Servicii sociale in domeniul protectiei persoanelor de etnie roma  

Servicii alternative  

Centru de consiliere  

  Centrul de Sprijin Social pentru Romi, Alianta Romilor din Judetul Galaţi, 40 persoane / 

luna, Str Furnalistilor, nr8, bl J5, ap169, tel 0236/411449 

Servicii sociale în domeniul protecției persoanelor fără adăpost  

Servicii alternative 

- Centru de urgență persoane 

fără adăpost 

 Centrul de Urgență pentru Persoanele fără Adăpost, 34 

beneficiari, Str Mihai Bravu, nr. 3, Tel. 0236/460960, fax. 

0236/311247 

 

Servicii alternative  

Centru de recuperare pentru 

victimele violenței domestice 

  Centrul comunitar pentru victime ale violenței în familie -Fundația “Familia”, 15 

beneficiari- femei și copii afectați de violența domestică, str Barbosi, nr.6, tel 

0236/477423 

Servicii sociale in domeniul protectiei varstnicilor si persoanelor adulte  

Servicii de tip rezidențial vârstnici și 

persoane adulte în dificultate 

 Căminul pentru persoane vârstnice “Stefan cel Mare si 

Sfant”, 96 beneficiari pe luna, Str. Razboieni, nr.15-17, tel 

0236/411263, fax 0236/454729 

 Căminul pentru persoane vârstnice “Sf. Spiridon”, 92 

beneficiari pe luna, Str. Domneasca nr. 160 bis, tel. 

0236/479414 

 Centrul Medico Social Pechea, 90 beneficiari pe luna, str 

Suhurlui nr 81, Comuna Pechea, tel/fax 0337521000 

 Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale  Galați, 70 

beneficiari pe luna, str Domneasca nr 160, 0236/479415, 

410493 

 Centrul Alzheimer, 27 beneficiari pe luna,  str Domneasca nr 

160 

 

Servicii alternative  

- Centru de zi vârstnici   

 Centrul de zi pentru persoane vârstnice din cadrul 

Centrului Multifuncțional de Servicii Socio-Medicale 

pentru Persoane Vârstnice, 155 vârstnici pe luna, str. 

Traian nr. 175, 0336110075 

 Centrul Multifunctional de servicii sociale “Sperante pentru varsta a III a” - 

Arhiepiscopia Dunarii De  Jos, Parohia Pogorarea Sfantului Duh, 30 varstnici cu nevoi socio-

medicale/ luna, str. Saturn FN, tel 0740895697 

 Centrul de zi “Speranta”pentru persoane varstnice cu dizabilitati – Fundatia de Sprijin a 

Varstnicilor, 20 varstnici cu dizabilitati / luna, Str Barbosi, nr 6, tel/fax 0236/470040  

 

Servicii alternative  

- Servicii de îngrijire la 

domiciliu vârstnici  

 Compartiment de Îngrijire la domiciliu prin Centrul 

Multifuncțional de Servicii Socio-Medicale pentru 

Persoane Vârstnice, 66 vârstnici  pe luna, str. Traian nr. 

175, 0336110075 

 Centrul de ingrijiri comunitare la domiciliu pentru persoane defavorizate – Fundatia de 

Sprijin a Varstnicilor, 105 varstnici pe luna, , Str Barbosi, nr 6, tel/fax 0236/470040  

 Centrul Multifunctional de servicii sociale “Sperante pentru varsta a III a” - 

Arhiepiscopia Dunarii De  Jos, Parohia Pogorarea Sfantului Duh, 30 varstnici cu nevoi socio-

medicale/ luna, str. Saturn FN, tel 0740895697 

 

Servicii alternative  

- Cantina de ajutor social 

 Cantina de ajutor social Galați, 400 beneficiari pe luna, 

Str. Dogăriei nr 26, tel 0236/470017, tel/fax 0236/460079 
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HOTĂRÂREA NR. 12 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a comunei Griviţa) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 702/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 202/07.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 643/07.01.2021;  
Având în vedere adresa nr. 381/11.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 766/11.01.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a comunei Griviţa), prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Griviţa, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a comunei Griviţa) 
 

Cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I; 

2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II; 

3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 

 

Capitolul I 

Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

Înfiinţarea și administrarea serviciilor sociale 

 

        La nivelul comunei Griviţa este înfiinţat Serviciul Public Local de Asistență Socială care este acreditat să acorde servicii sociale, conform cu Decizia nr. 50 din data de 09.11.2012.  

        În cadrul Serviciului Public Local  de Asistență Socială al comunei Griviţa sunt prevăzute următoarele funcții :  1  funcționar public, funcția, consilier superior , cu studii postuniversitare 

in domeniul asistentei sociale. 

        Serviciul Public Local de Asistență Socială al comunei Griviţa este structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată 

la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului comunei,  cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.  

         În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie 

socială, Serviciul Public Local de Asistență Socială al comunei Griviţa îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 

a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Griviţa, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea  potenţialului comunităţii în 

vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; 

b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri; 

c) de strategie prin dezvoltarea serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; 

d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă 

socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 

e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile. 

 

Beneficiarii serviciilor sociale, grupuri vulnerabile identificate: 

A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:  

a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului; 

b) familii monoparentale; 

c) familii tinere; 

d) copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 

Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt: 

a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor; 

b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă; 
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c) familii cu climat social defavorabil;  

d) abandonul şcolar; 

e) probleme de sănătate; 

 

B. Persoane vârstnice 

Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt: 

a) sănătatea precară; 

b) venituri mici în raport cu necesităţile; 

c) izolare, singurătate; 

d) capacitatea scăzută de autogospodărire; 

e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent; 

 

 C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi) 

Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt : 

a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă ; 

b) lipsa locurilor de muncă protejate;  

c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate; 

d) atitudinea discriminatorie a societăţii; 

e) situaţia materială precară;       

f) lipsa centrelor rezidenţiale / de zi, specializate pe tipuri de handicap. 

 

D. Tipurile de situații de dificultate, vulnerabile, dependente sau risc social și estimarea numărului de beneficiari:  

a) Persoane adulte cu dizabilităţi :  82;   

b) Copii cu dizabilităţi: 9 ;  

c) Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 87 de dosare si  166 de persoane; alocații pentru susținerea familiei: 60 de dosare si 128 de persoane );  

d) Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate: 50 ;  

e) Persoane vârstnice în situații de risc (fără copii, cu boli cronice, etc.): 10; 

f) Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav : 21 asistenți personali si 22 indemnizații de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav . 

  

        Structura de personal aprobată de către Consiliul local al comunei Griviţa pentru asigurarea funcţionării Serviciului Public Local de Asistență Socială de la nivelul comunei 

Griviţa este următoarea: 

     - 1 persoană responsabilă cu evidenţa şi plata beneficiilor de asistenţă socială precum şi cu atribuţii in domeniul serviciilor sociale. Atribuţiile sunt specificate în fişa postului. 

       Finanțarea serviciilor sociale 

       Finanţarea Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Griviţa se asigură din bugetul local şi TVA. Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se 

asigură din bugetul local,si bugetul de stat. 

      Servicii sociale propuse a fi înființate 

       În anul 2021, la nivelul comunei Griviţa ne propunem înfiinţarea de servicii sociale pentru grupuri vulnerabile precum: 

 - persoane vârstnice care locuiesc singure şi/sau sunt dependente şi/sau au nevoi complexe de îngrijire; 

- copii şi adulţi cu dizabilităţi , inclusiv persoane invalide şi cu o concentrare pe persoanele cu nevoi complexe; 

 - copii săraci, mai ales aceia care trăiesc în familii cu mulţi copii sau în familii monoparentale. 

 

Capitolul II 

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local 

 

2.1. În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, funcţionarii din cadrul Serviciului Public Local  de Asistență Socială de la nivelul 

comunei Griviţa au următoarele obligaţii principale: 

a) asigurarea informării comunităţii;   

b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora; 

c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean, a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de 

servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale; 

d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi 

a planului anual de acţiune; 

e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în 

monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale, precum şi acordarea de sprijin 

în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii. 

2.2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere . 

2.3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local;  

2.4 Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială; 

2.5. Organizarea de întâlniri intre furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat,  asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.; 

2.6. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cu ar fi: conştientizare şi sens ibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială respectarea 

drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.; 

 

Capitolul III 

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

 

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.: 

Tip curs/sesiune Personal Nr. de persoane Buget estimat Sursa de finanțare 

De perfecționare Asistenți sociali 1 - Buget  local 

De calificare - - - - 

Instruire - - - - 

Îndrumare metodologică - - - - 

 

       Acţiunile pe care ni le propunem pentru anul 2021 la nivelul Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Griviţa au drept scop exclusiv, sprijinirea/consilierea copiilor 

vulnerabili, prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune  socială, acțiuni care sunt adresate persoanelor  şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor vârstnice, 

victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate.        

       Cu toate că responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate revine fiecărei  persoane, precum şi 

familiei acesteia, autorităţile statului intervin prin crearea de oportunităţi egale şi, în subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale adecvate. 

         Autoritatea administraţiei publice locale îşi asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistenţă socială şi serviciile 

sociale. Prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, se contribuie la promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor beneficiarilor la o viaţă independentă, împlinită şi demnă, 

precum şi la facilitarea participării acestora la viaţa socială, economică, politică şi culturală.  

         Funcţionarii din cadrul Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Griviţa îşi propun următoarele obiective: promovarea drepturilor omului, a unei imagini pozitive a 

persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile, astfel încât serviciile sociale să primeze faţă de beneficiile de asistenţă socială, să prevină şi să limiteze orice formă de dependenţă faţă de 

ajutorul acordat de stat sau de comunitate, prin consilierea şi îndrumarea acestora, prin găsirea unor locuri de muncă, excepţie făcând persoanele vârstnice. 

         Aplicarea Planului de acțiune se va face în condițiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistență socială, conform prevederilor legislației în vigoare. 
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HOTĂRÂREA NR. 13 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Independenţa (U.A.T. a comunei  Independenţa) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 572/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 1064/05.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 572/05.01.2021;  
Având în vedere adresa nr. 381/11.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 766/11.01.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Independenţa (U.A.T. a comunei  Independenţa), prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Independenţa, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Independenţa (U.A.T. a comunei  Independenţa) 
 

Cuprinde: 

1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale , pentru perioada 2019-2024 , respectiv următoarele obiective operaţionale: 

 

a) Obiective generale: 

• îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor sociale la nivel local; 

• serviciile oferite de către personalul cu atribuții de asistență socială, vor fi orientate spre promovarea autonomiei persoanei vulnerabile şi favorabile incluziunii sociale; 

• tratamentul corect şi echitabil al tuturor copiilor în societatea noastră, în exercitarea drepturilor de către copii; 

• dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar; 

• dezvoltarea parteneriatelor; 

• dezvoltarea activităților de informare asupra drepturilor și obligațiilor cetățenilor; 

• diversificarea acțiunilor de conștientizare și sensibilizare socială; 

• dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu handicap; 

• prevenirea marginalizării sociale; 

• combaterea riscului de excluziune socială; 

• combaterea abuzului și neglijării persoanelor vârstnice; 

 

b) Obiective specifice: 

 

1. Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de beneficiari); 

2. Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă,  nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese de domiciliu etc.), 

date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum 

şi alte informaţii ; 

3. Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat și integrat de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Independenţa; 

4 Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG - uri etc.; 

5. Îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; 

6. Identificarea şi prevenirea dificultăţilor cauzate de incapacitatea de a crea condiţii în acord cu posibilităţile şi resursele pe care le au persoanele cu dizabilităţi; 

7.Pregătirea continuă a personalului; 

8. Asigurarea dreptului copiilor la educaţie; 

9. Acreditarea serviciilor de asistență socială acordate de Primăria comunei Independenţa; 

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei  Independenţa (U.A.T. a comunei  

Independenţa) cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;  

2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II;  

3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 
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CAPITOLUL I 

Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 

A. Serviciile sociale existente la nivel local* 

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

A – Buget de stat; 

B – Contribuții persoane beneficiare; 

C – Alte surse. 

 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu 

social, conform 

Nomenclatorului serviciilor 

sociale 

Denumirea 

serviciului 

social 

Capacitatea 

Grad 

de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale existente 

Buget 

local 

Buget 

județean 
A B C 

1. - - - - - - - - - 

TOTAL - - - - - - - - - 

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate 

 

      Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

 

       A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire); 

      B -  Justificare; 

      C – Buget local; 

      D – Buget județean; 

      E – Buget de stat; 

      F – Contribuții persoane beneficiare; 

      G – Alte surse; 

      H – Număr locuri (în paturi). 

 

Denumire 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 
Capacitate 

clădire/spațiu necesar 

- mp - 

A 

Bugetele estimate pe 

surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale propuse 

pentru a fi înființate 
B 

Număr 

benef./zi 
H C D E F G 

- - - - - - - - - - - - - 

             

 

 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 

797/2017 

 

1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială:  

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;  

b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local;  

c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar;  

d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:   

e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - se actualizează cel puţin trimestrial;  

2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;  

3. Telefonul verde;  

4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;  

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;  

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;  

7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 

drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;  

8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

CAPITOLUL III 

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale  

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:  

a) cursuri de perfecţionare  

 Nr.persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 1  

 

 

b) cursuri de calificare 

 Nr.persoane Buget estimat 

 

................................. 

- - 

 

c) sesiuni de instruire pentru:  

c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;  

c.2. asistenţi personali;  

c.3. îngrijitori informali; 

c.4. voluntari; 

 Nr.persoane Buget estimat 

Asistenti personali  17  

 

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară 

etc.: 

Teme de interes Nr.persoane Buget estimat 

- - - 
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e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional:0;  

f) altele: 0  

2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:  

a) pentru asistenţi sociali * nr.  ; buget estimat  lei;  

b) pentru psihologi: nr. 0; buget estimat 0 lei;  

c) etc.  

 

HOTĂRÂREA NR. 14 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Lieşti (U.A.T. a comunei Lieşti) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 541/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 1029/04.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 541/04.01.2021;  
Având în vedere adresa nr. 381/11.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 766/11.01.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Lieşti (U.A.T. a comunei Lieşti), prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Lieşti, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Lieşti (U.A.T. a comunei Lieşti) 
 

Având în vedere:  

1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Lieşti nr. 6320/20.07.2020, respectiv următoarele obiective operaţionale/direcţiile de acţiune: 

  

Obiectivul specific 1: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale grupului ţintă  

(categoriilor de beneficiari): 

a) Colectarea informaţiilor necesare identificării sau actualizării nevoilor sociale la nivelul comunei.  

b) Constituirea categoriilor de beneficiari de servicii sociale la nivelul localităţii, repartizaţi în funcţie de tipurile de servicii sociale reglementate prin lege. 

c) Asigurarea şi urmărirea încadrării în standardele de cost şi calitate pentru serviciile sociale acordate, cu respectarea prevederilor legale. 

Obiectivul specific 2: Înființarea şi actualizarea continuă a unei baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, date 

privind indemnizaţiile acordate: 

a) Măsuri de facilitare a accesului persoanelor aflate în grupul ţintă în acordarea ajutoarelor financiare, materiale şi medicale pentru situaţiile reglementate de lege: ajutoare sociale, ajutoare de 

urgenţă, ajutoare pentru încălzire, alocaţii de susţinere, tichete pentru grădiniţă, ajutoare materiale,etc.  

b) Crearea unei evidenţe informatizate (fişiere, foldere, tabele centralizatoare,etc.) care să cuprindă toate informaţiile referitoare la beneficiarii de servicii sociale. 

c) Actualizarea continuă a întregii bazei de date. 

Obiectivul specific 3 :Dezvoltarea unor atitudini procreative şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale: 

a) Informare şi consiliere a locuitorilor comunei în orice domeniu de interes al serviciilor şi măsurilor sociale. 

b) Măsuri de implicare a medicului de familie din localitate în programele de prevenire a stării de sănătate a populaţiei comunei Lieşti, indiferent de vârsta. 

c) Organizarea unor întâlniri periodice, la care vor participa personalul Primăriei, partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai comunităţii, alte persoane cu pregătire şi expertiză în domeniul 

serviciilor sociale,alţi invitaţi,unde vor fi prezentate problemele personale sau de grup ale comunităţii.  

 

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Lieşti (U.A.T. a comunei Lieşti) 

cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;  

2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II;  

3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 
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CAPITOLUL I 

Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale  

A. Serviciile sociale existente la nivel local/judeţean*3)  

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:  

A - Buget de stat;  

B - Contribuţii persoane beneficiare;  

C - Alte surse. 

 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu social, 

conform Nomenclatorului 

serviviilor sociale 

Denumirea serviciului 

social 
Capacitate Grad de ocupare 

Bugetele estimate pe surse de 

finanțare,pentru serviciile sociale existente: 

Buget 

local 

Buget 

județean 
A B C 

1 - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - - 

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate  

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:  

A - Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire şi asistenţă; personal gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire);  

B - Justificare;  

C - Buget local;  

D - Buget judeţean;  

E - Buget de stat;  

F - Contribuţii persoane beneficiare;  

G - Alte surse; H - Nr. locuri (în paturi). 

 

 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 

797/2017 

 

1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială:  

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;  

b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local;  

c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar;  

d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:   

e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - se actualizează cel puţin trimestrial;  

2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;  

3. Telefonul verde;  

4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;  

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;  

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;  

7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 

drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;  

8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale  

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:  

a) cursuri de perfecţionare  

 Nr.persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 3 2000 lei 

 

b) cursuri de calificare 

 Nr.persoane Buget estimat 

................................. - - 

c) sesiuni de instruire pentru:  

c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;  

c.2. asistenţi personali;  

c.3. îngrijitori informali; 

c.4. voluntari; 

 

 Nr.persoane Buget estimat 

- - - 

Denumire serviciu social propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 
Capacitate necesara 

Capacitate 

clădire/spațiu necesar 

-mp- 

A 

Bugetele estimate pe surse de 

finanțare,pentru serviciile sociale 

propuse pentru a fi infinitate: 

B 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 
 

Servicii de îngrijire la domiciliul 

a persoanelor vârstnice 
- - Nr.benef./zi H - - x x x x x - 

Programe de 

integrare/reintegrare pentru 

grupuri dezavantajate 

persoanelor aflate in 

dificultate,victime ale violentei 

domestice) 

- - - - - - x x - x x - 

Organizarea de activităţi de 

consiliere profesionala si plasare 

a forței de munca 

- - - - - - x x - x  - 
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d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară 

etc.: 

Teme de interes Nr.persoane Buget estimat 

- - - 

 

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional:0;  

f) altele: 0  

2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:  

a) pentru asistenţi sociali *;nr. ; buget estimat 0 lei;  

b) pentru psihologi: nr. 0; buget estimat 0 lei;  

c) etc.  

 

HOTĂRÂREA NR. 15 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a comunei Nămoloasa) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 642/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 201/07.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 642/07.01.2021;  
Având în vedere adresa nr. 381/11.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 766/11.01.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a comunei Nămoloasa), prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Nămoloasa, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a comunei Nămoloasa) 
 

Cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale – capitolul I ; 

2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local – capitolul II; 

3. Programul de formarea și îndrumare  metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.  

 

CAPITOLUL I 

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

 

A. Serviciile sociale existente la nivel local 

Înfiinţarea și administrarea serviciilor sociale 

        La nivelul comunei Nămoloasa este înfiinţat Compartimentul de Asistență Socială care acordă servicii sociale pe perioadă nedeterminată. 

        În cadrul Compartimentul de Asistență Socială al comunei Nămoloasa sunt prevăzute următoarele funcții : 1 funcţionar public pe postul de consilier care este ocupat şi 1 

funcţionar public pe postul de consilier debutant  care este vacant. 

         Prin Hotărârea Consiliului Local nr.14 din 31.05.2018 s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentul de Asistență Socială al comunei Nămoloasa, 

conform prevederilor art.6 alin. (1) din H.G. nr. 797/2017.  

   Compartimentul de Asistență Socială al comunei Nămoloasa este structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, 

înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului comunei,  cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială. 

          În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în 

nevoie socială, Compartimentul de Asistență Socială al comunei Nămoloasa îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 

a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Nămoloasa, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea anchete sociale, valorificarea  potenţialului comunităţii în vederea 

prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 1 din ianuarie 2021 

b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri; 

c) de strategie prin dezvoltarea serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; 

d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă 

socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 

e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile. 

 

Beneficiarii serviciilor sociale, grupuri vulnerabile identificate: 

A. Copiii şi familiile aflate în dificultate:  

a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului; 

b) familii monoparentale; 

c) familii tinere; 

d) copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 

 

Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt: 

a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor; 

b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă; 

c) familii cu climat social defavorabil;  

d) abandonul şcolar; 

e) probleme de sănătate; 

 

B. Persoane vârstnice 

Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt: 

a) sănătatea precară; 

b) venituri mici în raport cu necesităţile; 

c) izolare, singurătate; 

d) capacitatea scăzută de autogospodărire; 

e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent; 

 

C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi) 

Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt: 

a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă ; 

b) lipsa locurilor de muncă protejate;  

c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate; 

d) atitudinea discriminatorie a societăţii; 

e) situaţia materială precară;       

f) lipsa centrelor rezidenţiale / de zi, specializate pe tipuri de handicap. 

 

D. Tipurile de situații de dificultate, vulnerabile, dependente sau risc social și estimarea numărului de beneficiari:  

g) Persoane adulte cu dizabilităţi:  120;  

h) Copii cu dizabilităţi: 7;  

i) Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 180;  beneficiari de alocații pentru susținerea familiei: 160);  

j) Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate: 60;  

k) Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav: 20 ; 

        Structura de personal aprobată de către Consiliul local al comunei Nămoloasa pentru asigurarea funcţionării Compartimentul de Asistență Socială de la nivelul comunei   

Nămoloasa este următoarea: 

a) persoană responsabilă de evidenţă beneficiilor de asistenţă socială și cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale, inclusiv monitorizarea asistenţilor personali.  

Finanțarea serviciilor sociale 

Finanţarea Compartimentul de Asistență Socială al comunei Nămoloasa se asigură din bugetul local. Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură 

din bugetul local și  bugetul de stat, potrivit legii. 

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate 

Denumire 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 
Capacitate 

clădire/spațiu necesar 

- mp - 

A 

Bugetele estimate pe 

surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale propuse 

pentru a fi înființate 

B 

Număr 

benef./zi 
H C D E F G  

Centru de zi de 

consiliere şi 

informare  

8899CZ-

PN-III 

persoane 

vârstnice fără 

ajutor în 

gospodărie/singu

re/greu 

deplasabile, 

persoane cu 

deficienţe: 

fizice, 

senzoriale, 

psihice, parte 

din ele 

neîncadrate in 

gradul de 

handicap si 

neluate in 

evidenta de 

serviciile de 

specialitate, 

victime ale 

violenței 

10 - 9 
Personal de 

specialitate 
X - - - - - 

             

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

      A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire); 

      B -  Justificare; 

      C – Buget local; 

      D – Buget județean; 

      E – Buget de stat; 
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      F – Contribuții persoane beneficiare; 

      G – Alte surse; 

      H – Număr locuri (în paturi). 

 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 

797/2017 

 

1. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de interent/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială: 

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local; 

c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare / formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – se actualizează cel puțin lunar; 

d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați: 

I. lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – se actualizează lunar; 

II. serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, 

înregistrate în anul anterior, etc. – se actualizează trimestrial/anual; 

III.situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – se actualizează cel puțin anual; 

e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale – se actualizează cel puțin trimestrial; 

2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare  a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi; 

3. Telefonul verde; 

4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.; 

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială; 

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare, etc.; 

7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 

drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.; 

8. Mesaje de interes public transmise prin presă 

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale  

 

2. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire, etc.: 

a) cursuri de perfecționare 

 
 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 1 3900 lei 

 

b) cursuri de calificare 

 
 Număr de persoane Buget estimat 

   

 

c) sesiuni de instruire pentru: 

c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate; 

c.2. asistenți personali; 

c.3. îngrijitori informali*; 

c.4. voluntari* 

 

 Număr de persoane Buget estimat 

 Asistenți personali 13 3250 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 16 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Pechea (U.A.T. a comunei Pechea) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 544/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 1032/04.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr.  544/04.01.2021;  
Având în vedere adresa nr. 381/11.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 766/11.01.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Pechea (U.A.T. a comunei Pechea), prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Pechea, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Pechea (U.A.T. a comunei Pechea) 
 

Având în vedere: 

Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2018-2021, aprobata prin Hotărârea Consiliului Local Pechea nr. 23/31.05.2018, respectiv următoarele obiective 

operaţionale:  

a) Creşterea calităţii resurselor umane 

b) Dezvoltarea de parteneriate cu instituţii publice şi finanţatori din sectorul public sau privat 

c) Prevenirea şi combaterea abuzului şi neglijării persoanei vârstnice, a copilului 

d) Prevenirea si combaterea violenţei in familie 

e) Dezvoltarea şi împlinirea personală 

f)  Susţinerea implicării persoanelor aflate in dificultate în viaţa societăţii 

g) Prevenirea şi combaterea abandonului şcolar al copiilor, 

 

Planul anual de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Pechea (U.A.T. a comunei Pechea)   

cuprinde:  

 1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;  

 2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale  

existente la nivel local/judeţean - capitolul II;  

 3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III.  

 

CAPITOLUL I 

 

  Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale  

A. Serviciile sociale existente la nivel local 

Serviciul Public Local de Asistență Socială al comunei Pechea este structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, 

înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului comunei,  cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială. 

În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în 

nevoie socială, Serviciul Public Local de Asistență Socială al comunei Pechea  îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 

a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Pechea, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea  potenţialului comunităţii în 

vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; 

b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri; 

c) de strategie prin dezvoltarea serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; 

d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă 

socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 

e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile. 

 

Tipurile de situații de dificultate, vulnerabile, dependente sau risc social și estimarea numărului de beneficiari: 

l) Persoane adulte cu dizabilităţi:  248;  

m) Copii cu dizabilităţi: 28;  

n) Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 71; alocații pentru susținerea familiei: 185);  

o) Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate: 6;  

p) Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav: 40. 

  

 B.  Servicii sociale propuse a fi înființate 

    Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

      A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire); 

      B -  Justificare; 

      C – Buget local; 

      D – Buget județean; 

      E – Buget de stat; 

      F – Contribuții persoane beneficiare; 

      G – Alte surse; 

      H – Număr locuri (în paturi). 

 

Denumire 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 
Capacitate 

clădire/spațiu necesar 

- mp - 

A 

Bugetele estimate pe 

surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale propuse 

pentru a fi înființate 
B 

Număr 

benef./zi 
H C D E F G 

- - - - - - - - - - - - - 
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  C.  Finanțarea serviciilor sociale 

       Finanţarea Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Pechea se asigură din bugetul local şi TVA. Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se 

asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii. 

 

D.  Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor 

române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare:  

 

   Serviciile sociale eligibile pentru a primi subvenţii de la bugetul local:  

 a) Fundația “Inima de copil”- acordarea unei subvenții de 5000 lei în anul 2021. 

 b) Organizația Umanitara ,,Crucea Roșie’’- acordarea unei subvenții de 2000 lei în anul 2021. 

 

CAPITOLUL II 

 

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea 

Guvernului nr. 797/2017  

 1. Revizuirea si actualizarea informaţiilor care se afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială:  

 a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;  

 b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local;  

 c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de  

cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, etc. - se actualizează  lunar;  

 d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ - teritoriale  acordate de furnizori publici ori privaţi:  

(l) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar ;  

(ll) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, 

înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual; 

(lll) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului - se actualizează cel puţin anual;      

e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale (exemplu: servicii de ocupare a forței de 

munca) - se actualizează trimestrial;  

 2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a  

beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere;  

3. Telefonul; 

4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc..  

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale  

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire:  

a) cursuri de perfecţionare  

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 2 2000  lei 

b) cursuri de calificare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate - - 

c) sesiuni de instruire pentru: 

c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate; 

c.2. asistenți personali; 

c.3. îngrijitori informali*; 

c.4. voluntari* 

 Număr de persoane Buget estimat 

c.2. asistenți personali - - 

 

HOTĂRÂREA NR. 17 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a comunei Piscu) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 574/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 1066/05.01..2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 574/05.01.2021;  
Având în vedere adresa nr. 381/11.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 766/11.01.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a comunei Piscu), prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Piscu, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a comunei Piscu) 
 

Având în vedere: 

1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Piscu nr.76/27.12.2018, respectiv următoarele obiective operaţionale: 

a) Persoane vârstnice, familii și copii în situație de risc (inclusiv victime  ale violenței în familie) 

 Identificarea și sprijinirea persoanelor vârstnice aflate în situație de risc  și/dificultate; 

 Prevenirea excluziunii sociale  și promovarea integrării sociale ; 

 Prevenirea și combaterea neglijării ,abuzului și violenței  asupra persoanelor vârstnice; 

 Asigurarea de igiena  a locuinței; 

 Efectuarea de cumpărături; 

 Activități de menaj(inclusiv spălat haine și călcat); 

 Facilitarea deplasării în exterior ,companie, activități de petrecere a timpului liber ; 

 Activități de administrare  și gestionare (sprijin pentru plata  unor servicii și obligații curente) 

 Responsabilizarea familiei pentru creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii; 

 Prevenirea și reducerea abandonului școlar datorat unor cauze socio-economice; 

 Prevenirea excluziunii și marginalizării sociale a copiilor aflați în situație de vulnerabilitate; 

 Informarea privind drepturile și responsabilitățile potrivit legislației în domeniul asistenței sociale, informarea asupra situațiilor  de risc informații  pentru acces  la servicii specializate la 

nivel local și județean prin activarea rețelelor de specialiști  din domeniul serviciilor, sociale ,informare adresată  familiei extinse privind importanța educației; 

b) Persoane cu dizabilitați ,persoane aflate în risc de excluziune și marginalizare socială, persoane singure și familii fără venituri  sau cu venituri reduse, persoane fără adăpost, 

victime ale traficului de persoane , precum și persoanelor private de libertate.  

 Susținerea persoanelor adulte fără adăpost pentru depășirea situației de criză ; 

 Promovarea măsurilor active; 

 Realizarea unor activități pentru îmbunătățirea stării psihice  a beneficiarilor ; 

 Realizarea cu prioritate a unei hărți a nevoilor sociale  și a unei hărți  a serviciilor sociale  existente  la nivel local; 

 Promovarea serviciilor sociale existente  la nivelul comunității  locale; 

 Promovarea voluntariatului în furnizarea serviciilor sociale ; 

 Promovarea implicării comunității locale în procesul  de planificare  și furnizare  a serviciilor sociale ; 

 Identificarea nevoilor individuale și de grup, precum și a principalelor categorii  de beneficiari de servicii sociale. Serviciul contribuie  la întocmirea  hărții reale a nevoilor actuale atât la 

nivel comunitar, cât și individual; 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a comunei Piscu) 

cuprinde: 

1.Date  privind  administrarea , înființarea și finanțarea  serviciilor sociale – capitolul I; 

2.Planificarea  activităților  de informare  a publicului cu privire la serviciile sociale  existente  la nivel local/județean – capitolul II; 

3.Programul de formare  și îndrumare  metodologică  a personalului  care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III. 

 

CAPITOLUL I 

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

 

    A. Serviciile sociale existente la nivel local  

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

serviciului 

social 

Capacitate 
Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente: 

Buget 

local 

Buget 

județean 

Buget 

de stat 

Contribuții 

Persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 

1. 
Compartiment 

asistenta sociala 

Activităţi de 

identificare a nevoilor 

sociale, individuale, 

familiale si de grup 

 

 

 

 

X 

    

2.  

Activităţi de informare 

despre drepturi si 

obligații 

 

 

 

X 

    

3.  

Masuri si acțiuni de 

conștientizare si 

sensibilizare sociala 

 

 

 

X 

    

4.  
Activităţi si servicii de 

consiliere 
 

 

X 
    

 

 B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate 

 

Denumire 

Serviciu 

Social 

propus 

 

Cod 

serviciu 

social 

 

Categori

e 

benefici

ari 

Capac

itate 

neces

ara 

Capacitate 

clădire/ 

spațiu 

necesar 

-mp- 

Resurse umane 

necesare(personal 

de specialitate, de 

îngrijire și asistență; 

personal gospodărie 

întreținere,reparații 

deservire 

Bugetele  estimate pe surse de finanțare , pentru serviciile 

sociale existente: 
 

 

 

Justificare 

 

Buget 

local 

 

Buget 

județean 

 

Buget 

de stat 

 

Contribuții 

Persoane 

beneficiare 

 

Alte 

surse 

- - - - - - - - - - - - 

                   

 

 

 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 1 din ianuarie 2021 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local  în conformitate cu prevederile art.6 din Hotărârea Guvernului nr.797/2017 

 

1.Revizuirea/Actualizarea informațiilor  care se publică  pe pagina proprie de internet /se afișează  la sediul serviciului public de asistență socială: 

a)Strategia de dezvoltare  a serviciilor sociale; 

b)Planul anual de acțiune privind  serviciile sociale  administrare și finanțate  din bugetul  consiliului județean/consiliului local; 

c)Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare –formulare /modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate ,informațiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate , pentru fiecare serviciu furnizat etc. .- se actualizează cel puțin lunar; 

d)Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați. 

(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale  acordate de aceștia - se actualizează lunar; 

(ii) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea  serviciului public de asistență socială : nr. cod serviciu , datele privind beneficiarii ,costurile și personalul /tipul de serviciu, 

înregistrate în anul anterior etc.-se actualizează trimestrial /anual; 

(iii) situații statistice care privesc serviciile organizate și acordate  la nivelul județului  și al sectoarelor  municipiului București-se actualizează cel puțin anual; 

e)Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente  deconcentrate  la nivelul unității administrativ - terito riale –se actualizează  cel puțin trimestrial; 

2.Activitați de informare a publicului  ,altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului  de acordare a serviciilor sociale , respectiv pe perioada realizării inițiale, a 

anchetelor sociale  sau a activităţii  de consiliere  în cadrul centrelor de zi; 

3.Telefonul verde; 

4.Campanii de informare  și sensibilizare a comunității ,organizate de serviciul public de asistență socială  sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local, etc.; 

5.Campanii de promovare  a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială ; 

6.Organizarea de întâlniri tipărite : furnizori de servicii sociale ,organizații de voluntariat ,asociații ale persoanelor beneficiare; 

7.Activitați de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare  a publicului privind riscul de excluziune socială , respectarea 

drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență sociali , mediere socială etc. 

8.Mesaje de interes public  transmise prin presă. 

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare  și îndrumare metodologică  a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale  

 

1.Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței  personalului din structurile proprii/instruire etc. 

a)cursuri de perfecționare 

    Nr. de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate  1  500 lei 

b)cursuri de calificare 

    Nr. de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate  - - 

c)Sesiuni de instruire pentru: 

1.personalul  din centre  conform cerințelor  standardelor de calitate; 

2.Asistenți personali; 

3.Ingrijitori formali; 

4.Voluntari; 

 

    Nr. de persoane Buget estimat 

Asistenții personali  22 1.089.000 lei  

*Asistenții personali din cadrul Primăriei Comunei Piscu au fost instruiți în anul 2020, potrivit art.38, alin(a) din  Legea nr.448/2006, următoarea instruire având loc în anul 2022. 

 

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv  prin structurile  asociative  ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații  profesionale, prin asociații  de dezvoltare 

intercomunitara etc.: 

 

     Teme de interes    Nr. de persoane Buget estimat 

- -    -      

 

e)participarea  la sesiunile  de formare  organizate prin programe de interes  național; 

f)altele; 

2.Incheierea de contracte  de supervizare profesională /Revizuirea fișelor de post în vederea  asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte  de supervizare în servicii sociale; 

a)pentru asistenți sociali: nr. - ; buget estimat : - ; 

b)pentru psihologi :nr. - ; buget estimat: - ; 

 

HOTĂRÂREA NR. 18 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Rădeşti (U.A.T. a comunei Rădeşti) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 570/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 1062/05.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 570/05.01.2021;  
Având în vedere adresa nr. 381/11.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 766/11.01.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rădeşti (U.A.T. a comunei Rădeşti), prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Rădeşti, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rădeşti (U.A.T. a comunei Rădeşti) 
 

Având în vedere: 

1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rădeşti nr. 16 / 28.04.2017   si  respectiv următoarele obiective operaţionale: 

a) Obiective generale: 

- diversificarea si dezvoltarea serviciilor în comunitate; 

- întărirea solidarităţii comunitare şi reducerea sărăciei prin menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor individuale; 

- dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar; 

- prevenirea problemelor şi marginalizării sociale; 

- combaterea abuzului şi neglijării persoanelor vârstnice; 

-  identificarea persoanelor aflate în situaţii dificile care trăiesc în condiţii de insecuritate materială şi socială; 

b) Obiective specifice: 

- înfiinţarea si actualizarea continua a unei baze de date care sa cuprindă date privind beneficiarii (nivelul de pregătire şcoală, profesională, etc.), date privind indemnizaţiile acordate 

(ajutoare sociale, ajutoare pentru încălzirea locuinţe, alocaţii pentru susţinerea familiei, ajutoare materiale etc.), cuantumul şi data acordării, precum şi alte informaţii; 

- îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; 

- realizarea unor campanii şi distribuirea de materiale informative pe teme de asistenţă socială ; 

-  organizarea unor întâlniri şi dezbateri periodice între parteneri, beneficiari, reprezentanţi ai instituţiei şi alte persoane interesate ; 

- pregătirea continuă a personalului; 

- asigurarea dreptului copiilor la educaţie ; 

-    acreditarea serviciilor de asistenţă socială acordate de Primăria comunei Rădeşti. 

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rădeşti (U.A.T. a comunei Rădeşti) 

cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;  

2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II;  

3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 

 

CAPITOLUL I 

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

 

C. Serviciile sociale existente la nivel local 

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

A – Buget de stat; 

B – Contribuții persoane beneficiare; 

C – Alte surse. 

Nr 

Crt. 

Cod serviciu 

social, conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea 

serviciului 

social 

Capacitatea 

Grad 

de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale existente 

Buget 

local 

Buget 

județean 
A B C 

1. - - - - - - - - - 

TOTAL - - - - - - - - - 

 

D. Servici sociale propuse spre a fi înființate 

      Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

      A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire); 

      B -  Justificare; 

      C – Buget local; 

      D – Buget județean; 

      E – Buget de stat; 

      F – Contribuții persoane beneficiare; 

      G – Alte surse; 

      H – Număr locuri (în paturi). 

 

Denumire 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 
Capacitate 

clădire/spațiu necesar 

- mp - 

A 

Bugetele estimate pe 

surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale propuse 

pentru a fi înființate 
B 

Număr 

benef./zi 
H C D E F G 

- - - - - - - - - - - - - 

 

 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 

 

1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială: 
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 a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

 b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local; 

c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar; 

d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi: 

(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar; 

(ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, 

înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual; 

(iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului şi al sectoarelor municipiului Bucureşti - se actualizează cel puţin anual; 

 e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - se actualizează cel puţin trimestrial; 

2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;  3. Telefonul verde; 

4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;  

 5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială; 

 6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.; 

 7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 

drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.; 

 8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 

CAPITOLUL III 

 

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale  

 

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire:  

a) cursuri de perfecţionare  

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 1 1000 lei 

 

b) cursuri de calificare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate - - 

 

c) sesiuni de instruire pentru: 

c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate; 

c.2. asistenți personali; 

c.3. îngrijitori informali*; 

c.4. voluntari* 

 Număr de persoane Buget estimat 

c.2. asistenți personali 16 4000 lei 

 

    d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară 

etc.: 

     

Teme de interes Număr de persoane Buget estimat 

   

 

    e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional; 

    f) altele: ……………. 

 

    2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale: 

    a) pentru asistenţi sociali: nr. ………..; buget estimat …………….; 

    b) pentru psihologi: nr. ……………; buget estimat ………………; 

    c) etc. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a comunei Rediu) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 545/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 1033/04.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 545/04.01.2021;  
Având în vedere adresa nr. 381/11.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 766/11.01.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a comunei Rediu), prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Rediu, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a comunei Rediu) 
 

 Având în vedere Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.10/21.02.2020, respectiv următoarele obiective  

operaționale/direcții de acțiune: 

- Îmbunătățirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor sociale la  nivel local 

- Dezvoltarea de parteneriate cu instituții publice şi finanţatori din sectorul public sau privat 

- Prevenirea şi combaterea abandonului şcolar 

- Prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

- Dezvoltarea serviciilor destinate persoanei cu dizabilităţi 

- Prevenirea si combaterea abuzului şi neglijării persoanei vârstnice şi a copilului 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a comunei Rediu) 

cuprinde: 

1. privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I; 

2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local – capitolul II; 

3. Programul de formarea și îndrumare  metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.  

 

CAPITOLUL I 

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

 

A. Serviciile sociale existente la nivel local* 

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

A – Buget de stat; 

B – Contribuții persoane beneficiare; 

C – Alte surse. 

 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu 

social, conform 

Nomenclatorului serviciilor 

sociale 

Denumirea 

serviciului 

social 

Capacitatea 

Grad 

de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale existente 

Buget 

local 

Buget 

județean 
A B C 

1. - - - - - - - - - 

TOTAL - - - - - - - - - 

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate 

      Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

       A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire); 

      B -  Justificare; 

      C – Buget local; 

      D – Buget județean; 

      E – Buget de stat; 

      F – Contribuții persoane beneficiare; 

      G – Alte surse; 

      H – Număr locuri (în paturi). 

 

Denumire 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 
Capacitate 

clădire/spațiu necesar 

- mp - 

A 

Bugetele estimate pe 

surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale propuse 

pentru a fi înființate 
B 

Număr 

benef./zi 
H C D E F G 

- - - - - - - - - - - - - 

             

 

 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 

797/2017 

 

1. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de interent/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială: 

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local; 

c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare / formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – se actualizează cel puțin lunar; 

d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați: 

I. lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – se actualizează lunar; 
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II. serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, 

înregistrate în anul anterior, etc. – se actualizează trimestrial/anual; 

III.situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – se actualizează cel puțin anual; 

e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale* – se actualizează cel puțin trimestrial; 

2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare  a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi; 

3. Telefonul verde; 

Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.; 

4. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială; 

5. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare, etc.; 

6. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 

drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.; 

7. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale  

 

 

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire, etc.: 

a) cursuri de perfecționare 

 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 1 3000 lei 

 

b) cursuri de calificare 

 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate - - 

 

c) sesiuni de instruire pentru: 

c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate; 

c.2. asistenți personali; 

c.3. îngrijitori informali*; 

c.4. voluntari* 

 

 Număr de persoane Buget estimat 

c.2. 3  1000  lei 

 

HOTĂRÂREA NR. 20 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al municipiului Tecuci (U.A.T. a municipiului Tecuci) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 701/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 331/08.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 701/08.01.2021;  
Având în vedere adresa nr. 381/11.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 766/11.01.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Tecuci (U.A.T. a municipiului Tecuci), prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de asistenţă socială Tecuci, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
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ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Tecuci (U.A.T. a municipiului Tecuci) 
 

       Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale acordate in municipiul Tecuci, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local  Tecuci nr. 218 din 29.11.2018, respectiv 

următoarele obiective generale:  

1. Promovarea unui sistem coerent, coordonat şi integrat de asistenţă socială pentru persoanele aflate in nevoie din mun. Tecuci; 

2. Îmbunătățirea condițiilor de trai și creșterea calității vieții persoanelor aflate în nevoie prin asigurarea unui pachet unitar  de măsuri corelate și adaptate la nevoile reale ale 

beneficiarilor; 

3. Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială; 

4. Dezvoltarea unei atitudini participative în rândul populației și beneficiarilor de servicii sociale; 

5. Identificarea și crearea serviciilor sociale prioritare din perspectiva asigurării unui suport minimal pentru categoriile de populație aflate în cel mai mare risc de  excludere socială. 

   

  Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Tecuci (U.A.T. a municipiului 

Tecuci) cuprinde:  

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale – capitolul I; 

2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local - capitolul II; 

3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III.  

 

CAPITOLUL I 

Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 

    A. Serviciile sociale existente la nivel local  

Nr.  

crt. 

Cod serviciu social, conform 

Nomenclatorului serviciilor 

sociale 

Denumirea 

serviciului social 
Capacitate 

Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru serviciile sociale existente: 

Buget local 
Buget jude-

ţean 

Buget de 

stat 

Contribuţii persoane 

beneficiare 

Alte 

sur-se 

1 8899 CPDH-I 
Cantina de ajutor 

social Tecuci 
125 77% 547500lei - - 5000 lei - 

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate  

Denumire 

serviciu 

social propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 
Capacitate necesară 

Capacitate 

clădire/ spaţiu 

necesar  

- mp - 

Resurse umane necesare 

(personal de specialitate, 

de îngrijire şi asistenţă; 

personal gospodărie, 

întreţinere-reparaţii, 

deservire) 

Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru serviciile 

sociale propuse pentru a fi înfiinţate: 

Justificare 
Buget 

local 

Buget 

judeţean 

Buget de 

stat 

Contribuţii 

persoane 

beneficiare 

Alte surse 

   

Nr. 

benef./zi 

Nr. locuri  

(în paturi)         

     1                2              3               4              5                 6                        7                    8              9          10            11              12            13 

Centrul de Zi de 

socializare si 

petrecere a 

timpului liber 

(Club) 

 

8810 

CZ-V-II 

-Persoane 

Varstnice 

peste 65 de 

ani 

-Familia 

persoanei 

varstnice 

aflate in 

nevoie 

10 

 

 

 

 

50 mp 

(care cuprinde 

conform legii 

30 mp o sala 

multifunctionala, 

o sala de primire, 

un birou de 

consiliere, 

un birou pentru 

echipa 

pluridisciplinara) 

Personal part-time: 

Coordonator personal de 

specialitate. (cod121108) 

Asistent social (cod 

263501); 

Psiholog în specialitatea 

consiliere psihologică 

(263402); 

Animator socioeducativ 

(516907). 

 

 

Cost 

/an/benefi

ciar 

- lei –

17494 

    

Izolare sociala: 

Risc de excluziune 

sociala 

Venituri reduse 

 

 

 

 

Centrul de 

primire în regim 

de urgenţă, 

de îngrijire și 

asistență pentru 

victimele 

violenței în 

domestice 

 

 

 

 

 

 

8790 

CR-VD 

- I 

 

 

 

 

-Adulţi 

victime ale 

violenţei 

domestice; 

-Cupluri 

părinte/re 

prezentant 

legal- copii. 

 

 

5  

Sala primire, 

Dormitoare (in 

care se alocă un 

spaţiu personal de 

minim 6 

mp/beneficiar, 

separat adulti de 

cupluri parinte 

copil, spaţiu de 

odihnă/socializare 

pe timp de zi 

(dotat cu mese şi 

scaune etc.), 

spatiu destinat 

servirii meselor, 

spalatorie, 

spaţiu/cabinet 

destinat derulării 

activităţilor/terap

iilor de 

integrare/reintegr

are socială, 

grupuri sanitare, 

bai/dusuri, birou 

echipa 

pluridisciplinara 

 

 

 

 

 

Personal part-time: 

 

Coordonator personal de 

specialitate: 

psiholog, 

asistenţi sociali, 

jurist 

asistent medical, 

muncitor necalificat, 

voluntari. 

 

 

Cost 

/an/benefi

ciar 

- lei – 

26.775 

 

    

 

 

 

Cazuri de abuz  si 

violenta domestica 

Risc de abandon 

familial, 

neglijenta, 

Marginalizare 

sociala 
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Centrul 

rezidenţial  de 

asistenţă şi 

integrare/reinteg

rare socială 

pentru 

persoanele fără 

adăpost 

 

 

8790 

CR-PFA-I 

 

Persoane 

fara adapost, 

fara venituri 

sau sprijin 

din partea 

familiei 

5 
 

Sala primire, 

Dormitoare (in 

care se alocă un 

spaţiu personal de 

minim 6 

mp/beneficiar, 

separate pe sexe, 

grupuri sanitare 

separate pe sexe, 

bai /dusuri, 

spatiu destinat 

servirii meselor, 

spalatorie, 

spaţiu/cabinet 

destinat derulării 

activităţilor de 

integrare/reintegr

are socială, , 

birou echipa 

pluridisciplinara 

Personal part-time: 

Sef centru, 

personal de specialitate: 

psiholog, 

asistenţi sociali, 

jurist 

asistent medical, 

muncitor necalificat, 

voluntari. 

Cost 

standard/

an/benefi

ciar 

- lei – 

20716 

    

Persoane singure, 

fara locuinta, 

venituri sau alte 

forme de sprijin. 

Risc  de 

marginalizare 

sociala, abuz, 

vagabondaj si 

delicventa 

 

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

realizarea obiectivelor operaţionale prevăzute în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Tecuci 2019-2024. 

Direcția de Asistență Socială Tecuci își propune achiziționarea de servicii sociale de tip: 

1. Centru de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice, având cod CPV 85311000-2 , respectiv codul din Nomenclatorul serviciilor sociale (H.G. nr.867/2015) 8790CR-

VD-I.  

Forma de organizare: cu personalitate juridică 

Beneficiari: 2 persoane victime ale violenței domestice, cu domiciliul/reședința în municipiul Tecuci. 

Standard minim de cost: conform H.G. nr.426/2020 

Valoare estimată: - minim 26775lei x 1 beneficiar = 26775 lei/an 

          - maxim 26775lei x 2 beneficiari  =  53550   lei/an 

2. Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice, având cod CPV 85311100-3, respectiv codul din Nomenclatorul serviciilor sociale (H.G. nr.867/2015) 8730 CR-V-I.  

Forma de organizare: cu personalitate juridică 

Beneficiari: 2persoanevarstnice, cu domiciliul/reședința în municipiul Tecuci. 

Standard minim de cost: conform H.G. nr.426/2020 

Valoare estimată: - minim 25738lei x 1 beneficiar =25738 lei/an 

          - maxim  25738 lei x 2 beneficiar =51476 lei/an 

3. Centre de îngrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilităţi având cod CPV 85311200-4, respectiv codul din Nomenclatorul serviciilor sociale (H.G. nr.867/2015) 8790 CR-D-I.  

Forma de organizare: cu personalitate juridică 

Beneficiari: 2 persoane adulte cu dizabilităţi cu domiciliul/reședința în municipiul Tecuci 

Standard minim de cost: conform H.G. nr.426/2020 

Valoare estimată: - minim 66853 lei X 1 beneficiar = 66853  lei/an 

     - maxim 66853 lei X 2 beneficiari =133706    lei/an 

D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare:  - 

 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 797/2017 

  

1. Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Tecuci la secțiunea destinată Direcției de Asistență Socială / se afişează la sediul Direcției de 

Asistenţă Socială: 

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale – se publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Tecuci la secțiunea destinată Direcției de Asistență Socială, se actualizează prin 

hotărâre a consiliului local și se publică pe pagina de internet; 

b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local – se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se publică pe pagina de internet a 

Primăriei Municipiului Tecuci la secțiunea destinată Direcției de Asistență Socială și se afișează la sediul DAS. Se actualizează ori de câte ori este nevoie;  

c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale 

acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. – sunt publicate pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Tecuci la secțiunea destinată Direcției de Asistență Socială și afișate la sediul DAS. 

Se actualizează de câte ori apar modificări.  

d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi – Lista furnizorilor de servicii sociale publici și privați e 

afișată la sediul DAS și actualizată ori de câte ori este nevoie: 

e) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează periodic; 

f) serviciile sociale care funcţionează în cadrul Direcției de Asistenţă Socială: se actualizează anual; 

g) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul municipiului - se actualizează anual; 

h) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - se actualizează cel puţin trimestrial; 

2. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de Direcția de Asistenţă Socială Tecuci sau în colaborare cu alte instituții: 

- prin Compartimentul monitorizare si intervenție in situație de urgenţă - educație parentală adresată persoanelor care au în grijă copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;  

- Prin Centrele de zi pentru persoane vârstnice - Sărbătorirea evenimentelor importante: 1 martie, 8 martie, 1 octombrie (“Ziua Internațională a persoanelor vârstnice”), Sfintele Sărbători de 

Paști și de Crăciun;, participarea la diferite evenimente, alte întâlniri cu diverse prilejuri: sărbători laice sau religioase . 

3. Organizarea de întâlniri cu organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc. 

Direcția de Asistență Socială va organiza o serie de întâlniri  cu reprezentanţi ai beneficiarilor de servicii sociale cu scopul colaborării în vederea îmbunătățirii calității serviciilor sociale 

oferite. Totodată, se va realiza o rețea on-line (grup e-mail) pentru o comunicare mai facilă. 

4. Activităţi de informare şi consiliere realizate de salariaţii direcţiei, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi 

promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.; 

-  identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora și 

evaluarea, determinarea nevoilor de servicii sociale sau de sănătate ale acestora; 

-  furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii comunității, în special către persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social; 

-  desfășurarea de programe și acțiuni destinate reducerii riscului de excluziune socială, protejării și promovării sănătății, acces la servicii sociale și de sănătate; 

-  efectuarea de vizite la domiciliu pentru consiliere socială, medicală și psihologică a persoanei aflate în risc de marginalizare datorată stării de sănătate, vârstei, condițiilor de locuit sau 

situației materiale.   

5. Mesaje de interes public transmise prin media: 

 -   informare privind campania de distribuire a alimentelor prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD); 

- informare privind ajutoarele pentru încălzirea locuinței; 

- informare privind distribuirea stimulentului educațional; 

- informare privind monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate  
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- orice modificare legislativă de interes public. 

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale  

Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.: 

a) cursuri de perfecţionare: 

 Nr. de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 5 10.0 ei 

b) cursuri de calificare: 

Nr. de persoane   Buget estimat   

       - - 

c) sesiuni de instruire pentru: 

c.1. personalul din centre (Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice, Cantina de ajutor social Tecuci) conform cerinţelor standardelor de calitate, prin aparatul propriu; 

c.2. asistenţi personali: 

Nr. de persoane   Buget estimat   

65 12.500 

 

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară 

etc.: 

Teme de interes Nr. de persoane Buget estimat 

- Propuneri legislative privind asistența socială; 

- Schimburi de experiență cu alte instituții de profil; 

- Modele de buna practica in asistenta sociala. 

3 5.000 lei 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 21 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Ţepu (U.A.T. a comunei Ţepu) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 704/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 334/08.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 704/08.01.2021; 
Având în vedere adresa nr. 381/11.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 766/11.01.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ţepu (U.A.T. a comunei Ţepu), prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Ţepu, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ţepu (U.A.T. a comunei Ţepu) 
 

 1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Ţepu nr.38/20.04.2015 , respectiv următoarele obiective: 

 a) implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale corelate cu nevoile şi problemele sociale ale grupului ţintă 

b) generarea şi actualizarea continuă a unei baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii , indemnizaţiile acordate ( ajutoare sociale, ajutoare pentru încălzire,alocaţii susţinere,ajutoare 

de urgenţă, etc.), cuantumul şi data acordării acestora 

c) implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Ţepu 

d) realizarea unor parteneriate public - public, public  – privat cu alte autorităţi sau instituţii, ONG-uri, centre sociale, adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile la nivelul comunei Ţepu 

e) dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei şi a beneficiarilor de servicii sociale 

 2. Programele de interes naţional aprobate prin: 

- Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ,, Înfiinţarea de servicii 

sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”; 
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- Hotărârea Guvernului nr. 427/2018 privind aprobarea programului de interes naţional  „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente” şi a programului de interes 

naţional ,,Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale”. 

    

            Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ţepu ( U.A.T. a comunei Ţepu ) cuprinde:  

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;  

2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II;  

3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 

 

CAPITOLUL I  

Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 

A. Serviciile sociale existente la nivel local 

 Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

 A - Buget de stat; 

 B - Contribuţii persoane beneficiare; 

 C - Alte surse.  

 D – Observaţii: în scopul evitării răspândirii noului virus Covid 19, Centrul de zi pentru copii nu îşi desfăşoară activitatea, iar dacă situaţia actuală va continua, va fi închis pentru a evita 

cheltuielile nejustificate cu întreţinerea  şi cheltuielile de personal. 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu 

 

Denumirea 

 

capacitate 

 

 

Grad de ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare 

Buget local 
Buget 

județean 
A B C 

1 8891 CZ-C- III 
Centrul social de zi 

ptr.Copii 
30       

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate  

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:  

A - Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire şi asistenţă; personal gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire); 

 B - Justificare; 

 C - Buget local;  

D - Buget judeţean;  

E - Buget de stat; 

 F - Contribuţii persoane beneficiare;  

G - Alte surse;  

H - Nr. locuri (în paturi).  

 

Denumire serviciu social 

propus 
Cod serv.social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate necesara 

 

Capac. 

Cladire/ spatiu 

nec mp 

 

A 

 
 

B 

C D E F G  

   Nr.benf/ zi H         

- - - -  -   - - - - - 

 

| C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

realizarea obiectivului operaţional/direcţiei de acţiune  

Se aplică şi în cazul programelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 3 fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.  

In anul 2020 nu sunt prevăzute contractări de servicii sociale din fonduri publice. 

D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare: 

 1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenţii de la bugetul local:  

a) ..........-............ 

 b) .........-............  

2. Capitolele de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru care se pot acorda subvenţii; - 

3. Bugetul estimat al programului de subvenţionare ...........--...... 

 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 

797/2017 

 

1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială:  

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local;  

c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar;  

d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ – teritoriale,  acordate de furnizori publici ori privaţi: 

(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar; 

(ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, 

înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual; 

(iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului  - se actualizează cel puţin anual; 

e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ - (de ex. ALOFM) - se actualizează cel puţin trimestrial; 

2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluăr ii 

iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;  

3. Telefonul verde; 

4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.; 

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;  

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;  

7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 

drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.; 

8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 

CAPITOLUL III  

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale  

 

      1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.: 

 a) cursuri de perfecţionare 
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 Nr. de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate    -- ----- 

 

b) cursuri de calificare 

 Nr.de persoane Buget estimat 

           ----          ------         - 

   

 c) sesiuni de instruire pentru: 

 c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;  

c.2. asistenţi personali; 

 c.3. îngrijitori informali);  

c.4. voluntari 

 Nr.de persoane Buget estimat 

Asistenți personali     5 1000 

   

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară 

etc.: 

Teme de interes Nr. de persoane Buget estimat 

   

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional 

f) altele: ...............  

      2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale: 

 a) pentru asistenţi sociali nr. .............; buget estimat ...........; 

 b) pentru psihologi: nr. ...............; buget estimat .................;  

c) etc.   

 

HOTĂRÂREA NR. 22 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu (U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 573/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 334/08.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 704/08.01.2021; 
Având în vedere adresa nr. 381/11.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 766/11.01.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu (U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu), 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Tudor Vladimirescu, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu (U.A.T. a comunei Tudor 
Vladimirescu) 

 

Având în vedere: 

1)Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39/23.07.2019, respectiv următoarele obiective operaționale/direcții de acțiune:  

a) Obiective generale: 

• Dezvoltarea de servicii sociale conform politicilor din domeniu, pentru grupurile identificate la nivelul comunei Tudor Vladimirescu, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în acord cu situaţia 

economică, sănătatea, educaţia şi mediul social al acestora, în perioada 2019-2024; 

b) Obiective specifice: 

4. Realizarea unei hărţi sociale la nivelul comunei Tudor Vladimirescu; 

5. Încheiere de convenţii de parteneriat cu instituţii locale precum şi cu alte instituţii din zonă sau din judeţ; 
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6. Campanii de informare semestriale privind nediscriminarea şi participarea activă; 

7. Formare profesională; 

8. Evaluarea şi monitorizarea copiilor şi familiilor lor, inclusiv a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 

9. Evaluarea şi monitorizarea persoanelor vârstnice şi/sau dependente; 

10. Informarea şi conştientizarea asupra fenomenului de violenţă în familie; 

11. Identificarea şi consilierea tinerilor NEETs; 

12. Identificarea şi consilierea copiilor şi tinerilor care au renunţat la şcoală; 

13. Integrarea socio-profesională a persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii 

 

2) Protocolul de colaborare nr.272 din 11.01.2019, respectiv 40 din 14.01.2019, încheiat între Primăria comunei Tudor Vladimirescu și Liceul Tehnologic Tudor Vladimirescu; 

3) Protocolul de colaborare nr.7732 din 26.07.2019, respectiv 69 din 26.07.2019, încheiat între Primăria comunei Tudor Vladimirescu și Cabinet medical individual - Gogot Mugur 

Victor; 

4) Protocolul de colaborare nr.7733 din 26.07.2019, respectiv 15 din 26.07.2019, încheiat între Primăria comunei Tudor Vladimirescu și Cabinet medical individual - Sava Dana 

Henrietta; 

5) Protocolul de colaborare nr.6091 din 16.05.2019, respectiv 72/1642457/26.06.2019, încheiat între Primăria comunei Tudor Vladimirescu și Postul de Poliţie Comunal Tudor 

Vladimirescu; 

6) Protocolul de colaborare nr. 6058 din 16.05.2019, respectiv 26 din 29.05.2019, încheiat între Primăria comunei Tudor Vladimirescu și DGASPC Galaţi 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu (U.A.T. a comunei 

Tudor Vladimirescu) cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I; 

2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local – capitolul II; 

3. Programul de formarea și îndrumare  metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.  

 

CAPITOLUL I 

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

 

E. Serviciile sociale existente la nivel local* 

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

A – Buget de stat; 

B – Contribuții persoane beneficiare; 

C – Alte surse. 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu 

social, conform 

Nomenclatorului serviciilor 

sociale 

Denumirea 

serviciului 

social 

Capacitatea 

Grad 

de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale existente 

Buget 

local 

Buget 

județean 
A B C 

1. - - - - - - - - - 

TOTAL - - - - - - - - - 

 

F. Servicii sociale propuse spre a fi înființate 

      Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

      A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire); 

      B -  Justificare; 

      C – Buget local; 

      D – Buget județean; 

      E – Buget de stat; 

      F – Contribuții persoane beneficiare; 

      G – Alte surse; 

      H – Număr locuri (în paturi). 

 

Denumire 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 
Capacitate 

clădire/spațiu necesar 

- mp - 

A 

Bugetele estimate pe 

surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale propuse 

pentru a fi înființate 
B 

Număr 

benef./zi 
H C D E F G 

- - - - - - - - - - - - - 

             

 

 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 

797/2017 

 

1. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială: 

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local; 

c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare / formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind 

costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – se actualizează cel puțin lunar; 

d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați: 

IV. lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – se actualizează lunar; 

V. serviciile sociale care funcționează în cadrul/cordonarea serviciului public de asistență socială: număr cod serviciu, datele  privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de 

serviciu, înregistrate în anul anterior, etc. – se actualizează trimestrial/anual; 

VI. situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – se actualizează cel puțin anual; 

e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale* – se actualizează cel puțin 

trimestrial; 

2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării 

evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi; 

3. Telefonul verde; 

4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.; 

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială; 

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare, etc.; 

7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, 

respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.; 
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8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale  

 

2. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire,  etc.: 

d) cursuri de perfecționare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 2 6000 lei 

e) cursuri de calificare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate - - 

f) sesiuni de instruire pentru: 

c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate; 

c.2. asistenți personali; 

c.3. îngrijitori informali*; 

c.4. voluntari* 

 Număr de persoane Buget estimat 

c.2. - - 

 

HOTĂRÂREA NR. 23 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Tuluceşti (U.A.T. a comunei Tuluceşti) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 645/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 204/07.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 645/07.01.2021;  
Având în vedere adresa nr. 381/11.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 766/11.01.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tuluceşti (U.A.T. a comunei Tuluceşti), prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Tuluceşti, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tuluceşti (U.A.T. a comunei Tuluceşti) 
 

În conformitate cu Ordinul ministrului muncii şi justiției sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

administrate si finanțate din bugetul consiliului local/județean și dispozițiile art. 118 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, art. cu modificările şi completările ulterioare, se întocmește 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale pentru anul 2021.  

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale poate fi modificat: 

 • ca urmare a unor modificări apărute în structura Compartimentului de Asistenţă Socială;  

• ca urmare a modificării sau a apariţiei unor acte legislative. 

 Din perspectivă funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca un sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major: asistarea 

persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru 

integrarea socială. 

 Planificarea este un proces sistematic prin care Compartimentul de Asistenţă Socială îşi defineşte anumite priorităţi esenţiale pentru îndeplinirea misiunii ei. Rolul planificării este de a ajuta 

Compartimentul  să:  

• îşi definească obiectivele şi orientările; 

 • îşi definească priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde; 

 • identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei;  

• să clarifice resursele pe care le poate folosi şi să identifice acţiuni ce trebuie să întreprindă. 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 1 din ianuarie 2021 

Consideraţii preliminare - În întocmirea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pentru anul 2021 s-a ţinut cont, în primul rând de scopul  Compartimentului de 

Asistenţă Socială şi anume prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.  

Compartimentul de asistență socială urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi servicii sociale. Pentru anul 2021 Compartimentul de Asistenţă Socială îşi propune următoarele 

obiective generale:  

Obiectivul 1. Reorganizarea Compartimentului pe compartimente în conformitate cu noua legislaţie apărută în domeniul social.  

Obiectivul 2. Instruirea personalului. Participarea personalului la cursuri de instruire şi de perfecţionare  

Obiectiv 3. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră în atribuţiile serviciului • stabilirea sarcinilor; • actualizarea fişelor de post ; • actualizarea 

procedurilor de lucru ; • aducerea la cunoştinţă şi însuşirea procedurii de către persoanele cu atribuţii în domeniu  

Obiectiv 4: Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de nevoile identificate • Identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţi ai 

beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor obiective comune în acest sens; • Folosirea experienţei acumulate şi 

consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete; • Referirea cazurilor spre organizaţii sau instituţii, furnizoare de servicii sociale sau de 

altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei.  

Obiectiv 5: Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale • Evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora • Întocmirea unui plan de 

formare şi perfecţionare profesională în funcţie de nevoile personalului, schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate; • Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi 

adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă a personalului; • Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului şi beneficiarilor; • Susţinerea 

beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanţi care să le promoveze interesele; • Monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens; • 

Acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării; • Promovarea activităţii compartimentului în 

comunitate prin intermediul unei politici eficiente de marketing şi comunicare; • Valorificarea feedback-ului primit de la personal, beneficiari, parteneri, comunitate. 

Obiectiv 6: Promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate • Realizarea unor campanii de informare în comunitate despre: - asistenţa socială şi rolul asistenţei sociale în 

comunitate; - activitatea Compartimentului de Asistenţă Socială; - educaţie şi responsabilizare în comunitate; - educaţie sanitară în şcoli ; - organizarea de evenimente cu scopul de a preveni şi 

reduce numărul îmbolnăvirilor în rândul populaţiei aflate în situaţie de risc ; • Realizarea şi distribuirea de materiale informative pe teme de asistenţă socială şi asistenţă medicală comunitară ; • 

Implicarea factorilor de decizie (consilieri locali, reprezentanţi în politica) în problematica socială; • Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către 

instituţia noastră; • Responsabilizarea comunităţii cu privire la problematica socială şi conceperea unor programe în acest sens; • Implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea 

activităţilor derulate.  

Obiectiv 7: Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul social • Identificarea potenţialilor parteneri din comunitate şi înaintarea de propuneri de 

colaborare; • Încheierea de convenţii de parteneriat; • Crearea unei reţele de susţinere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea cât mai multor factori din comunitate (familie, 

instituţii, organizaţii, etc.) în rezolvarea problemelor acestora; • Organizarea unor întâlniri şi dezbateri periodice între parteneri, beneficiari, reprezentanţi ai instituţiei şi alte persoane interesate;  

Obiectiv 8: Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială • Identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social; • Informarea şi 

consilierea persoanelor aflate în situaţii de risc social; • Implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie.  

Obiectiv 9: Promovarea bunelor practici în domeniul asistenţei sociale şi contribuţia la perfecţionarea acestui domeniu • Crearea unui site cu informaţii din domeniul asistenţei 

sociale (legi, instituţii, organizaţii, programe, proiecte, împărtăşirea de modele de bună practică; • Înaintarea de propuneri privind îmbunătăţirea cadrului legislativ, pe baza experienţei proprii 

şi a consultării partenerilor; • Împărtăşirea de modele inovatoare sau de bună practică cu alţi furnizori de servicii sociale; • Crearea de metodologii de lucru flexibile şi adaptate serviciilor 

sociale furnizate  

Obiectiv 10: Crearea unei baze de date cu copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate • identificarea copiilor care au părinţii plecaţi în străinătate • monitorizarea copiilor care 

au părinţii plecaţi în străinătate • menţine legătura cu cadrele didactice • întocmirea fisei de observaţie şi a fişei de risc şi a fişei de observaţie • întocmirea planului de servicii sociale pentru 

copii  

Obiectiv 11 Încheierea de parteneriate/convenţii de colaborare cu unităţi de învăţământ, sanitare, poliţie, D.G.A.S.P.C., ONG-uri, etc.  

 

     Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tulucești (U.A.T. a comunei 

Tulucești) cuprinde: 

1.  Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale – capitolul I; 

2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II; 

3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 

 

Capitolul I 

Administrarea, înființarea si finanțarea serviciilor sociale 

A. Serviciile sociale existente la nivel local 

A. Buget de stat 

B. Contribuții personale beneficiare 

C. Alte surse 

 

Nr. crt. 

Cod serviciu, conform 

nomenclatorului serviciilor 

sociale 

Denumirea serviciului 

social 
Capacitate 

Grad de 

ocupare 

Bugete estimate pe surse de finanțare pentru serviciile sociale 

existente 

Buget local 
Buget 

județean 
A B 

C 

1 - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - - 

 

       Înfiinţarea și administrarea serviciilor sociale 

 

        La nivelul comunei Tuluceşti este înfiinţat Compartimentul de  Asistență Socială care acordă servicii sociale pe perioadă nedeterminată. 

        În cadrul Serviciului Public Local  de Asistență Socială al comunei Tuluceşti sunt prevăzute următoarele funcții: 1 asistent social cu licență in asistenţă socială, înscris în Colegiul 

asistenților sociali pe funcția de consilier superior  şi 1 funcţionar public cu atribuții de asistent social, cu studii superioare socio-umane.   

        Prin Hotărârea Consiliului Local nr.17/16.02.2018 s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Tuluceşti, conform 

prevederilor art.6 alin. (1) din H.G. nr. 797/2017.  

        Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2018 privind aprobarea organigramei şi statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tuluceşti, s-a prevăzut un număr de 

40 posturi asistenți personali. 

        Compartimentul de Asistență Socială al comunei Tuluceşti este structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată la nivel 

de UAT Tuluceşti,  cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, 

grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială. 

         În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie 

socială, Compartimentul de Asistenta Sociala al comunei Tuluceşti îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 

a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Tuluceşti, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea  potenţialului comunităţii 

în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; 

b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri; 

c) de strategie prin dezvoltarea serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; 

d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă 

socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoar activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 

e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile.  

Beneficiarii serviciilor sociale, grupuri vulnerabile identificate: 
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Compartimentul de  Asistenţă Socială din comuna Tuluceşti  vine în sprijinul persoanelor defavorizate oferind consiliere şi informare pentru a putea beneficia de toate prestaţiile 

sociale conform legislaţiei în vigoare. Potrivit Legii 196/2016 privind venitul minim de incluziune persoanele aflate în dificultate vor beneficia de venitul minim de incluziune începând cu 01. 

02 2021, până atunci însă se va aplica Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în 

perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările şi completările ulterioare. Ajutorul de incluziune 

se acordă pentru persoanele lipsite de venituri sau ale căror venituri nu acoperă nivelul de trai minimal, dacă îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, astfel dacă în anul 2020 au beneficiat de 

ajutor social un număr mediu de  68 de familii pentru care lunar s-a plătit din Bugetul de stat 134,22 lei. Estimăm că în anul 2021 numărul beneficiarilor va creste ținând cont de contextul 

actual la 30  iar suma necesară va fi de 11,185 lei lunar.  

2. Ajutorul pentru familia cu copii se acordă familiilor care au unul sau mai mulţi copii în întreţinere şi realizează venituri reduse. În anul 2021 vor beneficia de alocaţia pentru susţinerea 

familiei un număr de  70 de familii, sumele acordate fiind suportate din Bugetul de Stat. Estimăm că în anul 2021 numărul de familii beneficiare va ajunge la 60 Suplimentul pentru locuire se 

acordă persoanelor singure sau familiilor care au venituri reduse. În perioada noiembrie 2020-martie 2021 vor beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei un număr de  100 persoane pentru 

care din Bugetul de stat se vor plăti  29.000 lei. Estimăm că numărul cererilor în perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 2022 va fi de 150 de cereri. Indemnizaţia şi plata asistenţilor 

personali pentru persoanele cu handicap grav Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav se acordă conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a monitoriza 

atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la 

care situaţia lor o cere. În cursul anului 2020, un număr mediu lunar de 84 persoane cu handicap grav au beneficiat de drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul grav de 

handicap pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea DGASPC GALATI. Din totalul 

celor 84 persoane un număr de 63 persoane cu handicap grav au beneficiat de indemnizaţie iar diferenţa de 21 au beneficiat de asistent personal. Plata pentru indemnizaţia persoanelor cu 

handicap grav pentru anul 2020 a fost de aproximativ  1.500.000 lei aceasta fiind suportată de bugetul local. Pentru anul 2021 estimăm că indemnizațiile lunare pentru persoanele cu handicap 

grav vor fi de aproximativ 120,000 lei, iar pentru asistenții personali valoarea anuală a salariilor va fi 50.000 sumă acordată de la Bugetul local. 

 

A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:  

a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului; 

b) familii monoparentale; 

c) familii tinere; 

d) copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 

Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt: 

a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor; 

b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă; 

c) familii cu climat social defavorabil;  

d) abandonul şcolar; 

e) probleme de sănătate; 

B. Persoane vârstnice 

Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt: 

a) sănătatea precară; 

b) venituri mici în raport cu necesităţile; 

c) izolare, singurătate; 

d) capacitatea scăzută de autogospodărire; 

e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent; 

C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi) 

Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt: 

a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă; 

b) lipsa locurilor de muncă protejate;  

c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate; 

d) atitudinea discriminatorie a societăţii; 

e) situaţia materială precară;       

f) lipsa centrelor rezidenţiale / de zi, specializate pe tipuri de handicap. 

D. Tipurile de situații de dificultate, vulnerabile, dependente sau risc social și estimarea numărului de beneficiari: 

Compartimentul de asistenţă socială care funcţionează în baza Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, a HG 797/2017 şi a altor acte normative incidente în materie. Prin acesta sunt propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu: analizează situaţia minorilor şi propune o măsură 

de protecţie specifică fiecărui caz în parte. Măsurile de protecţie specială, instituite pentru copiii aflaţi în diverse situaţii de risc sunt monitorizate periodic. Pentru aceasta, se vor efectua 

anchete sociale la toate familiile cu copii aflaţi în situaţii de risc sau familiei aflate în situaţii de risc. Având în vedere situaţia socio - economică la nivelul comunei Tuluceşti. Pentru prevenirea 

eşecului şcolar şi a abandonului şcolar, mediatorul şcolar prin crearea unei echipe  va monitoriza în anul 2021 situaţia şcolară a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc din evidenţele noastre 

sau ca urmare a sesizărilor.  

Alături de instituţiile de învăţământ, personalul din cadrul Compartimentului va participat la obţinerea unor drepturi băneşti pentru elevi şi studenţi prin efectuarea anchetelor 

sociale. În anul 2021 se estimează un număr de 10 anchete sociale necesare elevilor pentru a beneficia de programul „Bani de Liceu”.iar pentru copiii cu handicap care necesită orientarea 

şcolară un număr de 8 anchete sociale. Totodată personalul din cadrul compartimentului, în anul 2020 a întocmit fişe de observaţie şi fişe de risc pentru 45 copii care au un părinte/ambii părinţi 

plecaţi la muncă în străinătate. Pentru anul 2021 vor fi monitorizaţi cei 87 de copii ai căror părinţi sunt în străinătate, personalul specializat va întocmi pentru fiecare copil în parte planul de 

servicii. Se va efectua în anul 2021, trimestrial rapoarte de monitorizare pentru cei 4 copii aflaţi in risc de instituire  măsură de protecţie alternativă în tutelă şi va identifica noi cazuri care 

necesită instituirea acestei măsuri de protecţie alternativa. Compartimentul de Asistenţă Socială va menţine şi se va dezvoltă în anul 2020 colaborarea cu  instituţii şi cu  asociaţii, fundaţii şi 

ONG – urile care se ocupă de problematica copiilor şi tinerilor.  

Ajutoarele de urgenţă şi Ajutoarele de înmormântare. În anul 2020 ajutoarele de înmormântare au fost în valoare de 11.700 lei de la bugetul local iar pentru anul 2021 se estimează 

un necesar în cuantum de aproximativ 18000 lei de la Bugetul local pentru ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare  care se acordă în baza Legii 416/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

- Persoane adulte cu dizabilităţi care necesită însoțitor:  75;  

- Copii cu dizabilităţi cu însoțitor: 9 

- Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 68 dosare; alocații pentru susținerea familiei: 50);  

- Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate: 86;  

- Persoane vârstnice în situații de risc (fără copii, cu boli cronice, etc.): 110; 

- Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav: 21. 

  

       Structura de personal aprobată de către Consiliul local al comunei Tuluceşti pentru asigurarea funcţionării Serviciului Public Local de Asistență Socială de la nivelul comunei Tuluceşti 

este următoarea: 

a) persoană responsabilă de evidenţă şi plata beneficiilor de asistenţă socială; 

b) persoană cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale, inclusiv monitorizarea asistenţilor personali.  

 

            Finanțarea serviciilor sociale 

       Finanţarea Compartimentului Public Local de Asistență Socială al comunei Tuluceşti se asigură din bugetul local şi TVA. Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă 

socială se asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii. 

     

B. Servicii sociale propuse a fi înființate; 

În anul 2021, la nivelul comunei Tuluceşti este necesară înfiinţarea unui   serviciu de îngrijire bătrâni la domiciliu ( persoane vârstnice singure sau nedeplasabile), a unui centru de 

consiliere pentru victimele violentei in familie,a unui centru de consiliere pentru familie si copil, informare si sensibilizare a populației, centru respiro pentru persoanele cu dizabilitati. 

 

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
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A - Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire si asistenta, personal de gospodărie, întreţinere - reparații, servire). 

B- Justificare. 

C- Buget local 

D- Buget județean 

E- Buget de stat 

F- Contribuții persoane beneficiare  

H- Nr. De locuri(in paturi) 

 

 

Denumirea serviciului social propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 
Capacitate necesara 

Capacitate 

clădire/spațiu 

necesar -mp- 

A 

Bugete estimate pe surse de 

finanțare pentru serviciile 

sociale propuse pentru a fi 

înfiinţate 

 

B 

C D E F G  

Serviciu de îngrijire bătrâni la 

domiciliu ( persoane vârstnice 

singure sau nedeplasabile) 

- Pers vârstnice Nr. Benef./zi 
 

H 
 - X X X X X - 

Centru de consiliere pentru 

victimele violentei in familie 
- - -   - X X X X X - 

Centru de consiliere pentru familie 

si copil 
- - -   - X X - X X - 

Centru respiro pentru persoanele cu 

dizabilitati. 

 

- - -   - X X X X X - 

  

Capitolul II 

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local 

 

2.1. În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, funcţionarii din cadrul Compartimentul Public Local de Asistență Socială de la 

nivelul comunei Tuluceşti au următoarele obligaţii principale: 

a) asigurarea informării comunităţii;   

b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora; 

c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean, a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de 

servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale; 

d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi 

a planului anual de acţiune; 

e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în 

monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale, precum şi acordarea de sprijin 

în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii. 

2.2. Obligaţia prevăzută la paragraful 2.1 lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie (www.primariaTuluceşti.ro) a informaţiilor privind: 

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local; 

c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc.- se actualizează cel puţin lunar; 

d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi: 

(l) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar ;  

(ll) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, 

înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual; 

(lll) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului -se actualizează cel puţin anual;      

 e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale (spre exemplu servicii de ocupare a forței de 

muncă)- se actualizează cel puţin trimestrial; 

2.3. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi; 

2.4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de compartimentul de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local ; 

2.5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială; 

2.6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat,  asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.; 

2.7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cu ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială respectarea 

drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.; 

2.8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 

Capitolul III.  

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

 

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.: 

a) Cursuri de perfecționare 

Personal de specialitate Nr. de persoane Buget estimat 

Asistenți sociali 2 4500 

 

b) Cursuri de calificare 

 Nr. de persoane 
Buget estimat 

 

 

asistenți personali 

profesionist 

5 3000 

 

c. sesiuni de instruire pentru: 

c.1 personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate 

c.2. asistenți personali 

c.3. îngrijitori formali 

c.4.voluntari 

 

 Nr. Pers. Buget estimat  

Asistenți personali 18 4.500 

 

http://www.primaria/
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c) Organizarea de întâlniri de tip peer reviw, inclusiv prin structurile asociate al municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații de dezvoltare intercomunitara etc.. 

 

    Teme de interes Nr. persoane Buget estimat 

Prevenție si consiliere 20 4.500 

 

   Acţiunile pe care ni le propunem pentru anul 2021 la nivelul Compartimentul Public Local de Asistență Socială al comunei Tuluceşti au drept scop exclusiv, sprijinirea/consilierea 

copiilor vulnerabili, prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune  socială, acțiuni care sunt adresate persoanelor  şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor 

vârstnice, victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate.        

        Cu toate că responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate revine fiecărei  persoane, 

precum şi familiei acesteia, autorităţile statului intervin prin crearea de oportunităţi egale şi, în subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale adecvate.  

         Funcţionarii din cadrul Compartimentul Public Local de Asistență Socială al comunei Tuluceşti îşi propun următoarele obiective:  

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu • Îmbunătăţirea condiţiilor asigurate persoanelor vârstnice • Creşterea gradului de informare şi de implicare a comunităţii în 

problematica persoanelor vârstnice • Sprijin în relaţiile cu alte compartimente din cadrul UAT Tuluceşti. Identificarea problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate, lipsa 

locuinţei, familii cu climat social defavorabil, abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă, lipsa actelor de identitate, dificultăţi în găsirea unui loc de muncă, probleme de sănătate, dificultăţi în 

obţinerea unor drepturi.  

  Aplicarea Planului de acțiune se va face în condițiile unei monitorizări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistență socială, conform prevederilor legislației în vigoare.   

Monitorizarea Planului anual de acţiune se va face urmărind o serie de indicatori. În funcţie de aceşti indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele propuse. Responsabili cu 

îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul de acţiune sunt autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în funcţie de atribuţii. 

  INDICATORI 

  Indicatorii folosiţi în scopul monitorizării au fost stabiliţi în funcţie de acţiunile propuse în Planul anual de acţiune pentru 2021. Pe parcursul procesului de monitorizare şi evaluare 

se vor lua în considerare următorii indicatori: 

 • prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială 

 • existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor de informare şi consiliere 

 • realizarea un studiu privind situaţia beneficiarilor de servicii sociale 

 • măsuri de îmbunătăţire a calităţii vieţii beneficiarilor de servicii sociale stabilite pe baza rezultatelor studiului  

• stabilirea unor proceduri flexibile de lucru cu beneficiarii în funcţie de nevoile apărute  

• numărul persoanelor care au urmat cursuri de perfecţionare privind relaţiile cu beneficiarii şi circulaţia documentelor.  

Autoritatea administraţiei publice locale îşi asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistenţă socială şi 

serviciile sociale. Prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, se contribuie la promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor beneficiarilor la o viaţă independentă, împlinită şi 

demnă, precum şi la facilitarea participării acestora la viaţa socială, economică, politică şi culturală.  

 

HOTĂRÂREA NR. 24 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Valea Mărului  (U.A.T. a comunei Valea Mărului) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 571/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 1063/05.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 571/05.01.2021;  
Având în vedere adresa nr. 381/11.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 766/11.01.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului  (U.A.T. a comunei Valea Mărului), prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Valea Mărului, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului  (U.A.T. a comunei Valea Mărului) 
 

    Având în vedere: 

    1. Strategia locală de dezvoltare a comunei, care se referă la dezvoltarea serviciilor sociale aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Valea Mărului nr. 19/23.02.2016, respectiv următoarele 

obiective operaţionale; 
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  - îmbunătăţirea calităţii si eficientei furnizării serviciilor sociale la nivel local; 

  - serviciile oferite de către personalul cu atribuţii de asistenţă socială,vor fii orientate spre promovarea autonomiei persoanei vulnerabile şi favorabile incluziunii sociale; 

  - tratament corect şi echitabil al tuturor copiilor în societatea noastră,în exercitarea drepturilor de către copii; 

 - dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar; 

 - dezvoltarea parteneriatelor; 

 - dezvoltarea activităţilor de informare asupra drepturilor şi obligaţiilor cetăţenilor; 

 - diversificarea acţiunilor de conştientizare şi sensibilizare socială; 

 - dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu handicap; 

 - prevenirea marginalizării sociale; 

 - combaterea riscului de excluziune socială; 

 - combaterea abuzului şi neglijării persoanelor vârstnice; 

 

Obiective specifice; 

- Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul  asistenţei  sociale în comuna Valea Mărului, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale categoriilor de beneficiari; 

- Generare şi actualizarea continuă a unei bazei de date care să cuprindă date privind beneficiarii  (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională,adrese de domiciliul etc.), 

date privind indemnizaţiile acordate ( ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire , ajutoare materiale , alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data acordării acestora precum 

şi alte informaţii relevante pentru completarea bazei de date; 

- Implementarea unui sistem armonizat,integrat si performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Valea Mărului; 

- Realizarea unor parteneriate public-public,public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice,ONG-uri,centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile la nivelul 

comunei Valea Mărului ,iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale; 

- Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale;  

  - Promovarea prevenirii ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială prin identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social şi  informarea şi consilierea persoanelor 

aflate în situații de risc social; 

- Asigurarea bunăstării vieţii tuturor copiilor în mediu familial şi prevenirea violenţei de orice natură împotriva copilului; 

- Asigurarea accesului tuturor persoanelor cu dizabilităţi în condiţii de egalitate la toate resursele comunităţii-mediul fizic, transport, informare, comunicare; 

- Promovarea acordării tichetelor sociale conform Legii nr.248/2015 prin identificarea potențialilor beneficiari de tichete sociale şi responsabilizarea părinţilor privind frecventarea unităţilor de 

învățământ. 

- Menținerea serviciilor sociale la un nivel de calitate acestea fiind considerate un mijloc prin care cetățenii sunt sprijiniţi să devină activi în viaţa economică şi socială a comunităţilor lor, să 

depăşească situaţii de dificultate(temporare sau de lungă durată) şi să contribuie activ la bunăstarea colectivă. 

  

 Grupuri şi persoane defavorizate cu nevoi speciale care fac obiectul măsurilor prevăzute prin PLANUL DE ACŢIUNE  

 

1.Copii 

- Din familii aflate în situaţii de risc,fără venituri,cu venituri foarte mici sau care beneficiază de ajutor social; 

- Din familii fără venituri,sau cu venituri reduse care beneficiază de alocaţia de susţinere pentru  familia monoparentală;  

- Copii aflaţi în stare de abandon şcolar; 

- Cu alte probleme majore de sănătate ca o consecinţă a sărăciei; 

- Cu handicap sever,bolnavi psihici,alte boli incurabile; 

- Ai căror părinți sunt plecaţi la muncă în străinătate, 

- Ai căror părinţi se află în divorţ; 

- Delicventi juvenili. 

  2.Tineri 

- Tineri aflaţi în stare de abandon şcolar; 

- Cu handicap sever,sindromul Down,bolnavi psihici,alte boli; 

- Ai căror părinți sunt plecaţi la muncă în străinătate, 

- Ai căror părinţi se află în divorţ; 

 - Delicvenţi; 

3.Alte grupuri şi persoane vulnerabile 

- Persoane adulte fără adăpost; 

- Persoane fără venituri sau cu venituri foarte mici; 

- Persoane fără acte de identitate; 

- Persoane/familii lipsite de locuinţă sau care au condiţii precare de locuit; 

- Familii aflate în risc de abandon familial ; 

- Persoane cu deficienţe : fizice, psihice - parte din  ele neîncadrate în grad de handicap şi neluate în evidenţa serviciilor de specialitate; 

- femei /mame defavorizate :fără adăpost,sărace ,singure, cu copii mulţi, abuzate, victime ale violenţei domestice; 

- vârstnici singuri,fără reprezentanţi legali,fără venituri, cu probleme de sănătate marginalizaţi sociali; 

    Instituţia urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii si servicii sociale: 

 

 BENEFICII SOCIALE 

 

 a. Venitul minim garantat 

      Începând cu 1 ianuarie 2011, plata ajutorului social se efectuează de către Agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie  socială .In prezent la nivelul comunei Valea Mărului  se află 

în plată un număr de 160 dosare de acordare a venitului minim garantat.  

    Din fondurile de la bugetul local  se plătește ajutorul de încălzire a locuinţei cu  lemne pentru beneficiarii Legii 416/2001. 

    Suma prevăzută in Bugetul local pe  anul 2021 la acest capitol este estimată la suma de 48 000  lei.  

 

 b. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav 

     Indemnizaţia pentru persoanele cu handicap  grav se acorda conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap, republicată, cu 

completările şi modificările ulterioare. 

   Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora , din cauza unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, 

necesitând măsuri de protecţie, în sprijinul recuperării,integrării şi incluziunii sociale. Persoana cu handicap grav are  dreptul, în baza evaluării socio-psiho-medicale, la un asistent personal. În 

cursul anului 2020 un număr mediu lunar de 42 de persoane cu handicap grav (prin asistenţi personali  şi indemnizaţii) au beneficiat de drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul 

de handicap pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv de Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Județean Galați 

. 

     Pentru anul 2021 a fost prevăzută în buget suma de 803 000 lei . 

 

 c. Protecţia Copilului 

În baza Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, sunt propuse diverse măsuri de protecţie , ca de exemplu plasamentul familial , supravegherea specializată la 

domiciliul părinţilor. instituţionalizarea sau asigurarea unui asistent maternal pentru copii de pe raza comunei Valea Mărului  şi reintegrarea în familiile naturale  a minorilor care au beneficiat 

de măsuri de protecţie. Propunerile  sunt înaintate  DGASPC  Galaţi care analizează situaţia minorilor şi instituie o măsură de protecţie adecvată fiecărui caz în parte. Trimestrial minorii care 

au instituită măsură de protecţie specială respectiv plasament familial sunt monitorizaţi prin întocmirea  unor anchete sociale. Minorii care se afla cu măsura de supraveghere specializată sunt 

monitorizaţi periodic în familiile lor naturale în vederea prevenirii unor viitoare fapte antisociale. Cheltuielile  necesare privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt alocate de la 

bugetul de stat. 

 

 d. Ajutoare de încălzire a locuinței 
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       Conform O.U.G.70/2011 privind măsurile de protecţie socială in perioada sezonului rece ,  ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de la Bugetul de stat ,familiilor 

şi persoanelor cu venituri reduse .Numărul de beneficiari pentru perioada noiembrie 2020- martie 2021 este de 32 de beneficiari ai ajutorului de încălzire cu lemne .Pentru aceasta a fost 

prevăzută în bugetul local suma de 6315 lei. 

 

 e. Ajutoare de urgenţă şi Ajutoare de înmormântare . 

    Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare se acordă în baza Legii 416/2001. Pentru  aceasta a fost prevăzută în Bugetul local suma de 23 000 lei . 

 

 f. Alocația de susţinere familială  

      Alocaţia de susţinere familială se acordă în baza Legii 277/2010 ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 

ani. Sumele necesare sunt asigurate de la bugetul de stat prin Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială. La nivelul comunei Valea Mărului  sunt un număr de 84 dosare privind alocaţia 

de susţinere familială .  

        

 g. Stimularea participării în învățământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 

     În baza Legii 248/2015 în scopul stimulării participării în învățământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate şi al creşterii accesului la educaţie a acestora se instituie 

stimulentul educaţional , sub formă de tichete sociale. Pentru anul şcolar 2020-2021 la nivelul comunei Valea Mărului  avem un nr. de 37 de copii preşcolari care beneficiază de tichete sociale. 

Pentru  aceasta a fost prevăzută in Bugetul local suma de 22 000 lei. 

 

      2. Strategia națională de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Guvernului  nr.1826/22.12.2005, direcția de acțiune/obiectivul operațional; 

      

3. Programul de interes National aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 193/2018  privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi.” 

   

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului  (U.A.T. a comunei 

Valea Mărului) cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înființarea si finanțarea serviciilor sociale – Capitolul I; 

2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local– Capitolul II; 

3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – Capitolul III. 

 

Capitolul I 

Administrarea, înființarea si finanțarea serviciilor sociale 

 

A. Serviciile sociale existente la nivel local  

 

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate: 

 

 

 

Denumire serviciu social 

propus 

Cod serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 
Capacitate necesara 

Capacitate cladire/spatiu 

necesar-mp- 
A 

Bugete estimate pe surse de 

finantare,pentru serviciile sociale 

propuse pentru a fi infiintate 

B 

 - - - - - - - 

 

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

realizarea obiectivului operațional/direcției de acţiune prevăzută în Legea 98/2016; 

 

Se aplică si în cazul programelor de finanțare nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr.350/2005, cu modificările si completările ulterioare. 

  

D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor si cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare: nu este cazul 

 

 

Capitolul II 

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local  în conformitate cu prev. art.6 din HG nr.797/2017 

 

 Revizuirea/actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul SPAS:Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

 Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local; 

 Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – se actualizează cel puţin lunar; 

  Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi; 

 Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate si din județ si a serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizează lunar; 

 Serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistentă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, 

înregistrate în anul anterior etc. – se actualizează trimestrială/anual; 

 Situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului şi al sectoarelor municipiului Bucureşti - se actualizează cel puţin anual; 

 Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale– se actualizează cel puţin trimestrial; 

 Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării 

evaluării inițiale, a anchetelor sociale, sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi: 

 Telefonul verde; 

 Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 

Capitolul III  

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale  

 

 Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire, etc.: 

 

a) Cursuri de perfecționare 

 Nr. persoane Buget estimat 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu social 

conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea 

serviciului social 
Capacitate 

Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile sociale existente 

Buget local 
Buget 

județean 
Buget de stat 

Contrib. 

Pers. 

Benefic. 

Alte 

surse 

1  - - - - - 
- 

 
- - 

2  - - -  - - - - 
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Personalul de specialitate 0 0   

  

b) Cursuri de calificare 

 Nr. persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 0 0 

 

c) Sesiuni de instruire pentru: 

 

c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate; - nu este cazul 

c.2. toți  asistenții personali vor fi instruiți in anul 2021 de către salariații compartimentului de asistenta sociala Valea Mărului;  

 Nr. persoane Buget estimat 

Asistenți personali 24 - 

 

c.2. îngrijitori             informali     - 

 c.2. voluntari8    

Organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară etc.; 

 

Teme de interes Nr. persoane Buget estimat 

   

În conf. Legea 691/2015 - - 
 

INDICATORI 

Indicatorii folosiţi în scopul monitorizării au fost stabiliţi în funcţie de acţiunile propuse în planul anual de acţiune pentru anul 2021. 

Pe parcursul  procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare următorii indicatori: 

- prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de ecluziune socială;  

- existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor de informare şi consiliere cât şi realizarea unui studiu privind beneficiarii de servicii sociale; 

- măsuri de îmbunătăţire a calităţii vieţii beneficiarilor de servicii sociale pe baza rezultatelor studiului 

stabilirea unor proceduri flexibile de lucru cu  publicul în funcţie de nevoile apărute. 

 

HOTĂRÂREA NR. 25 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a comunei Vânători) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 543/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 1031/04.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 543/04.01.2021;  
Având în vedere adresa nr. 381/11.01.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 766/11.01.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a comunei Vânători), prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Vânători, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a comunei Vânători) 
 

    Având în vedere: 

1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pentru perioada 2019 – 2024, aprobată prin HCL  nr. 47 / 04.10.2019, respectiv următoarele obiective generale/operaționale: 

a) Combaterea riscului de excluziune socială și creșterea calității vieții persoanelor asistate; 

b) Promovarea participării la viața socială a persoanelor aflate în dificultate și responsabilizarea comunității în privința membrilor ei aflați în situație de risc; 

c) Promovarea unui serviciu integrat de asistență socială. 
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      Planul anual de acțiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administate și finanțate din  bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a comunei Vânători) 

cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I; 

2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local – capitolul II; 

3. Programul de formarea și îndrumare  metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.  

 

CAPITOLUL I 

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

 

Serviciul Public Local de Asistență Socială al comunei Vânători, este structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale,  

înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului comunei,  cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială. 

În cadrul Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Vânători sunt prevăzute următoarele funcții:  

- un funcţionar public - consilier cu studii superioare, profil administrație publică  şi asistență socială, care se ocupă de toată activitatea din cadrul acestui serviciu.   

 

A. Serviciile sociale existente la nivel local 

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

A – Buget de stat; 

B – Contribuții persoane beneficiare; 

C – Alte surse. 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu 

social, conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea 

serviciului 

social 

Capacitatea 

Grad 

de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale existente 

Buget 

local 

Buget 

județean 
A B C 

1. - - - - - - - - - 

TOTAL - - - - - - - - - 

 

B. Servici sociale propuse spre a fi înființate 

      Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

      A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire); 

      B -  Justificare; 

      C – Buget local; 

      D – Buget județean; 

      E – Buget de stat; 

      F – Contribuții persoane beneficiare; 

      G – Alte surse; 

      H – Număr locuri (în paturi). 

 

Denumire 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 
Capacitate 

clădire/spațiu necesar 

- mp - 

A 

Bugetele estimate pe 

surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale propuse 

pentru a fi înființate 
B 

Număr 

benef./zi 
H C D E F G 

- - - - - - - - - - - - - 

 

În anul 2018, s-a încercat înființarea unui Serviciu social de tip AFTER - SCHOOL în comuna Vânători, sat Vânători, județul Galați, finanțat prin FEADR 2014 – 2020, măsura 

7.2, pentru care există studiu de fezabilitate, proiect eligibil dar fără finanțare, deoarece nu a întrunit numărul de puncte.         

 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 

 

1. Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet a Primăriei comunei Vânători: 

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local; 

c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – actualizare lunară; 

d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați: 

(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – actualizare lunară; 

(ii) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, 

înregistrate în anul anterior, etc. – actualizare anuală; 

(iii) situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – actualizare anuală; 

2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

inițiale sau a anchetelor sociale; 

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale  

 

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii – cursuri de perfecționare/instruire: 

 

a) cursuri de perfecționare: 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul Compartimentului de As. Soc. 1 2.500 lei 

 

b) sesiuni de instruire pentru: 

 Număr de persoane Buget estimat 

Asistenți personali 12 3.000 lei 

 

c)  participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național  (potrivit prevederilor art. 106, lit. i, din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, Ministerul Muncii și Justiției Sociale inițiază și asigură participarea la programe de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniu, precum și a 

personalului informal). 
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HOTĂRÂREA NR. 26 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: modificarea statului de funcţii al Unităţii Medico–Sociale Găneşti – judeţul Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.098/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, 

funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenta medico-sociale; 
Având în vedere prevederile Instrucţiunilor comune nr. 507/1/2003 ale ministrului administraţiei şi internelor şi 

ministrului sănătăţii privind  aplicarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-
sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003;  

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Unităţii Medico–Sociale Găneşti – judeţul Galaţi, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean 

Galaţi nr.  251/31 ianuarie 2013 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Unităţii Medico – Sociale Găneşti 
– judeţul Galaţi. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Unităţii Medico–Sociale Găneşti – judeţul Galaţi. 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 1 din ianuarie 2021 

 
ANEXĂ 

STATUL DE FUNCŢII al Unităţii Medico–Sociale Găneşti 

(posturi finanţate de la bugetul judeţului Galaţi)  

 

Nr. 

crt. 

Funcţia de execuţie 

gradul/treapta profesională/grad 

Funcţia de 

conducere/grad 

Nivel 

studii 

Număr 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 CONDUCERE                                                                                                                             2 

1  DIRECTOR S 1 Studii universitare medicale, economice, 

administrative, juridice, psihologie 

2  CONTABIL ŞEF S 1 Studii superiore economice 

COMPARTIMENTUL ASISTENŢǍ MEDICO – SOCIALǍ                                                         68 

3 Farmacist - S 1 Studii superioare de specialitate 

4 Psiholog - S 1 Studii superioare de specialitate 

5 Psiholog - S 1 Studii superioare de specialitate 

6 Kinetoterapeut - S 1 Studii superioare de specialitate 

7 Asistent social principal - S 1 Studii superioare de specialitate 

8 Asistent social principal - S 1 Studii superioare de specialitate 

9 Asistent medical principal (farmacie) - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

10 Asistent medical principal - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

11 Referent 1 - M 1 Studii medii de specialitate 

12 Referent  - M 1 Studii medii de specialitate 

13 Infirmier - G 1 Studii generale 

14 Infirmier - G 1 Studii generale 

15 Infirmier - G 1 Studii generale 

16 Infirmier - G 1 Studii generale 

17 Infirmier - G 1 Studii generale 

18 Infirmier - G 1 Studii generale 

19 Infirmier - G 1 Studii generale 

20 Infirmier - G 1 Studii generale 

21 Infirmier - G 1 Studii generale 

22 Infirmier - G 1 Studii generale 

23 Infirmier - G 1 Studii generale 

24 Infirmier - G 1 Studii generale 

25 Infirmier - G 1 Studii generale 

26 Infirmier - G 1 Studii generale 

27 Infirmier - G 1 Studii generale 

28 Infirmier - G 1 Studii generale 

29 Infirmier - G 1 Studii generale 

30 Infirmier - G 1 Studii generale 
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31 Infirmier - G 1 Studii generale 

32 Infirmier - G 1 Studii generale 

33 Infirmier - G 1 Studii generale 

34 Infirmier - G 1 Studii generale 

35 Infirmier - G 1 Studii generale 

36 Infirmier - G 1 Studii generale 

37 Infirmier - G 1 Studii generale 

38 Infirmier - G 1 Studii generale 

39 Infirmier - G 1 Studii generale 

40 Infirmier - G 1 Studii generale 

41 Infirmier - G 1 Studii generale 

42 Infirmier - G 1 Studii generale 

43 Infirmier - G 1 Studii generale 

44 Infirmier - G 1 Studii generale 

45 Infirmier - G 1 Studii generale 

46 Infirmier - G 1 Studii generale 

47 Infirmier - G 1 Studii generale 

48 Infirmier - G 1 Studii generale 

49 Infirmier - G 1 Studii generale 

50 Infirmier - G 1 Studii generale 

51 Infirmier - G 1 Studii generale 

52 Infirmier - G 1 Studii generale 

53 Infirmier - G 1 Studii generale 

54 Infirmier - G 1 Studii generale 

55 Îngrijitor - G 1 Studii generale 

56 Îngrijitor - G 1 Studii generale 

57 Îngrijitor - G 1 Studii generale 

58 Îngrijitor - G 1 Studii generale 

59 Spălătoreasă - G 1 Studii generale 

60 Spălătoreasă - G 1 Studii generale 

61 Spălătoreasă - G 1 Studii generale 

62 Spălătoreasă - G 1 Studii generale 

63 Muncitor necalificat (supraveghere bolnavi periculoşi) - G 1 Studii generale 

64 Muncitor necalificat - G 1 Studii generale 

65 Muncitor necalificat - G 1 Studii generale 

66 Muncitor necalificat - G 1 Studii generale 

67 Muncitor necalificat - G 1 Studii generale 

68 Muncitor necalificat - G 1 Studii generale 

69 Muncitor necalificat - G 1 Studii generale 
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70 Muncitor necalificat - G 1 Studii generale 

BIROU FINANCIAR CONTABILITATE RESURSE UMANE                                                      7 

71  Şef birou S 1 Studii superiore economice 

72 Contabil II - M 1 Studii medii de specialitate 

73 Contabil II - M 1 Studii medii de specialitate 

74 Magaziner I - M 1 Studii medii 

75 Funcţionar I -  M 1 Studii medii 

76 Paznic I -  G 1 Studii generale 

77 Paznic I -  G 1 Studii generale 

SERVICIUL APROVIZIONARE ŞI ADMINISTRATIV                                                                 20 

78  Şef serviciu S 1 Studii superioare economice, administrative, 

inginereşti 

79 Muncitor II (şofer) - M/G 1 Studii medii de specialitate / Studii generale / curs de 

calificare 

80 Muncitor I (electrician) - M/G 1 Studii medii de specialitate / Şcoală profesională / 

curs de calificare 

81 Muncitor III (zugrav şi fochist) - M/G 1 Studii medii de specialitate / Şcoală profesională / 

curs de calificare 

82 Muncitor III (instalator sanitar şi fochist) - M/G 1 Studii medii de specialitate / Şcoală profesională / 

curs de calificare 

83 Muncitor IV (fochist) - M/G 1 Studii medii de specialitate / Şcoală profesională / 

curs de calificare 

84 Muncitor IV (lenjereasă) - G 1 Studii generale / Şcoală profesională / curs de 

calificare 

85 Muncitor IV (bucătar) - M/G 1 Studii medii de specialitate / Şcoală profesională / 

curs de calificare 

86 Muncitor IV - M/G 1 Studii medii de specialitate / Şcoală profesională / 

curs de calificare 

87 Muncitor IV - M/G 1 Studii medii de specialitate / Şcoală profesională / 

curs de calificare 

88 Muncitor IV (zidar) - M/G 1 Studii medii de specialitate / Şcoală profesională / 

curs de calificare 

89 Muncitor IV (frizer) - G 1 Curs de calificare 

90 Muncitor necalificat - G 1 Studii generale 

91 Muncitor necalificat - G 1 Studii generale 

92 Muncitor necalificat - G 1 Studii generale 

93 Muncitor necalificat - G 1 Studii generale 

94 Muncitor necalificat - G 1 Studii generale 

95 Muncitor necalificat - G 1 Studii generale 
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96 Muncitor necalificat - G 1 Studii generale 

97 Muncitor necalificat - G 1 Studii generale 

 
STATUL DE FUNCŢII al Unităţii Medico – Sociale Găneşti 

(posturi finanţate de la bugetul de stat)  

Nr. 

 crt. 

Funcţia de execuţie  

gradul/treapta profesională/grad 

Funcţia de  

conducere/grad 

Nivel  

studii 

Număr  

posturi 

Specialitatea studiilor 

 COMPARTIMENTUL ASISTENŢǍ MEDICO – SOCIALǍ                                                        29 

1 Medic specialist Şef secţie S 1 Studii superioare medicale de specialitate 

2 Medic specialist - S 1 Studii superioare medicale de specialitate 

3 Medic specialist - S 1 Studii superioare medicale de specialitate 

4 Medic specialist - S 1 Studii superioare medicale de specialitate 

5 Medic specialist - S 1 Studii superioare medicale de specialitate 

6 Asistent medical principal - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

7 Asistent medical principal - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

8 Asistent medical principal - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

9 Asistent medical principal - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

10 Asistent medical principal - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

11 Asistent medical principal - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

12 Asistent medical principal - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

13 Asistent medical principal - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

14 Asistent medical principal - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

15 Asistent medical  - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

16 Asistent medical  - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

17 Asistent medical  - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

18 Asistent medical  - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

19 Asistent medical  - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

20 Asistent medical  - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

21 Asistent medical  - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

22 Asistent medical  - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

23 Asistent medical  - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

24 Asistent medical  - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

25 Asistent medical  - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

26 Asistent medical  - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

27 Asistent medical  - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

28 Asistent medical  - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 

29 Asistent medical  - PL/M 1 Studii postliceale sau medii de specialitate 
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HOTĂRÂREA NR. 27 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 257 din 17 decembrie 2020 privind modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 48 din 28 martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor 
(clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.087/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Autorizațiile de desființare nr. 556/16.07.2018 și nr. 1092/19.12.2018 și certificatul de atestare a  

edificării construcției nr. 1417/10.12.2020; 
Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 108 lit. a), art. 173 alin. (1) lit. c), art. 297–300 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 257 din 17 decembrie 2020 privind modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 48 din 28 martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi 
terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi 
şi aprobarea contractului de dare în administrare, după cum urmează: 

– Poz. nr. 3 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 257 din 17 decembrie 2020, se modifică și va avea 
următorul conținut: 

 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare/ 

nr. 
inventar 

Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

(lei) 

 
 
 
 

3 

     
     
 

 
1.6.2 

Laborator microbiologie moleculară pentru evaluare 
imunologică și virusologică a pacienților cu infecții HIV și 
pentru stabilirea diagnosticului molecular al altor infecții 
virale cronice, infecții bacteriene, cameră de sterilizare, 
arhivă, secție dermatologie și infecții transmise sexual, secție 
boli infecțioase I, amfiteatru, săli lucrări practice, cabinet 
didactic, vestiare - Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi 

Laborator microbiologie 
moleculară – C 26 
Regim de înălțime – D+P 
Suprafaţă construită la sol: 
1382 mp 
Suprafaţă construită 
desfăşurată: 2764 mp 

 
 
 
 

2020 

 
 
 
 

12.324.062,58 

 
Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi. 
 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                    Publicată astăzi, 1 februarie 2021 

 

HOTĂRÂREA NR. 28 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 40 din 16 februarie 2018 privind darea în 
administrarea Unității Medico-Sociale Gănești a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi 
şi aprobarea contractului de dare în administrare 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.088/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Autorizațiile de construire nr. 11/11.11.2019, nr. 3/07.06.2018 și nr. 5/14.04.2020 și Certificatul de 

atestare a  edificării construcției nr. 6105/10.12.2020; 
Având în vedere Procesele–verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7098/30.06.2020 și nr. 10441/01.10.2020; 
Având în vedere Procesul–verbal de predare–primire nr. 7099/30.06.2020 și Procesul–verbal de predare–primire spre 

folosință și exploatare a clădirilor din cadrul obiectivului de investiție „Extindere capacitate de cazare cu 50 de paturi UMS 
Gănești”; 

Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 108 lit. a), art. 173 alin. (1) lit. c), art. 297–300 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
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În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică și completează Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 40 din 16 februarie 2018 privind darea în 
administrarea Unității Medico-Sociale Gănești a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi 
aprobarea contractului de dare în administrare, cu datele tehnice ale noilor construcții, după cum urmează: 

- Se radiază din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 40/16.02.2018, pozițiile C16, C17, C18 și C19 și se 
completează cu pozițiile din anexa de mai jos: 

 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare/ 

nr. 
inventar 

Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 

sau, după caz, 
al dării în 
folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

(lei) 

1 1.6.2 Construcție administrativă 

Pavilion 3 – C 20; regim de înălțime – D+P+2E  
(Et. 1 parțial, Et. 2 parțial) 

Suprafaţă construită la sol: 1024 mp 
Suprafaţă construită desfăşurată: 3607 mp 

2020 11.741.768,16 

2 1.6.2 Construcție anexă 
Stație pompe – C21 ; Regim de înălțime – P 

Suprafaţă construită la sol: 21 mp 
Suprafaţă construită desfăşurată: 21 mp 

2020 312.793,55 

3 1.6.2 
 

Construcție anexă 

Rezervor incendiu – C22 ; Regim de înălțime – P 
Suprafaţă construită la sol: 39 mp 

Suprafaţă construită desfăşurată: 39 mp 
2020 229.826,68 

4 1.6.2 Construcție anexă 
Instalații alimentare cu energie electrică 

PTAB 20/04 kV 400 kVA și Cadru siguranțe ecgip. Cu SPEN + FEN 
16A și descărcători cu ZnO 24 kV 

2020 431.700,84 

 
Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica Unității Medico-Sociale Gănești. 
 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  

                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 1 februarie 2021 

 

HOTĂRÂREA NR. 29 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017 privind darea în 
administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.089/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Autorizația de construire nr. 480/18.06.2018, emisă de Primăria municipiului Galați; 
Având în vedere Procesul–verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1715/01.02.2019; 
Având în vedere Certificatul de atestare a edificării construcției nr. 1083/15.10.2019; 
Având în vedere Autorizația de construire nr. 156/05.03.2018, emisă de Primăria municipiului Galați; 
Având în vedere Procesul–verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11826/05.11.2020; 
Având în vedere Certificatul de atestare a edificării construcției nr. 1406/20.11.2020; 
Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 108 lit. a), art. 173 alin. (1) lit. c), art. 297–300 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică și completează Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017 privind darea în 
administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare, după cum urmează: 

- Poz. 27 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017, se modifică și va avea 
următorul conținut:  

 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare/ 

nr. 
inventar 

Denumirea bunului Elemente de identificare 
Anul dobândirii 
sau, după caz, al 
dării în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

(lei) 

     Consolidare buncăr, extindere și reamenajare Buncăr și secție de radioterapie – C 1   
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27 

 
1.6.1 

secție de radioterapie din cadrul Spitalului Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi 

Regim de înălțime – S+P 
Suprafaţă construită la sol: 763 mp 
Suprafaţă construită desfăşurată: 1321 mp 

 
2019 

 
5.545.477,78 

 
- Se completează Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017, cu poz. 44, care va 

avea următorul conținut: 
 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare/ 

nr. 
inventar 

Denumirea bunului Elemente de identificare 
Anul dobândirii 
sau, după caz, al 
dării în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

(lei) 

44 1.6.2 Parcare supraetajată – Spitalul Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 
Galați 

Parcare supraetajată – C32  
Regim de înălțime – D+P 
Suprafaţă construită la sol: 4143 mp 
Suprafaţă construită desfăşurată: 4623 mp 

2020 8.891.921,43 

 
Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi. 
 
 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  

                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 1 februarie 2021 

 
HOTĂRÂREA NR. 30 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului 
de investiţie: Construire Secţie ATI pentru pacienţi infectaţi cu Covid–19, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” Galaţi în cadrul proiectului «Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID–19 prin crearea 
secției modulare ATI, Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați» 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.193/21.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic. Se aprobă indicatorii tehnico–economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea 
obiectivului de investiţie: Construire Secţie ATI pentru pacienţi infectaţi cu Covid–19, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi în cadrul proiectului «Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID–19 prin 
crearea secției modulare ATI, Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați»  după cum urmează: valoarea 
totală a investiţiei este  12.719.182,73 lei inclusiv TVA din care C+M este  6.084.997,17 lei inclusiv TVA potrivit anexei parte 
integrantă la hotărâre. 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  

                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
 

Obiectul proiectului îl reprezintă aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind construirea unei secţii de ATI pentru pacienţii confirmaţi cu Covid–

19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi. Construcţia se propune a fi realizată în curtea spitalului folosindu-se un sistem de tip containere 

medicalizate. Acesta va funcţiona pe perioada pandemiei ca secţie ATI exterioară spitalului, preluând pacienţi critici confirmaţi cu Covid–19. Secţia este formată din 10 paturi dispuse în 2 

saloane de câte 4 paturi şi 2 rezerve de tip izolator şi spaţii cu funcţiuni suport pentru secţie. Secţia se va amplasa în zona din apropierea accesului în spital dinspre strada Traian, în faţa 

Pavilionului A. Accesul în zona dedicată construcţiei noi se va face din incinta spitalului, zona fiind împrejmuită, cu accese controlate, libere doar pentru personalul specializat sau pentru 

pacienţi  însoţiţi de personal specializat. 

Principalii indicatori tehnico–economici: valoarea investiṭiei – 12.719.182,73 lei cu TVA, din care C+M – 6.084.997,17 lei cu TVA. 
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HOTĂRÂREA NR. 31 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: aprobarea Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „Lucrări albie pod KM 46+500 DJ 251, 
comuna Pechea, județul Galați” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.192/21.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic. Se aprobă Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Lucrări albie pod KM 46+500 DJ 
251, comuna Pechea, județul Galați după cum urmează: valoarea totală a investiţiei este 1.832.765,13 lei inclusiv TVA din care 
C+M este  1.692.173,20  lei inclusiv TVA potrivit anexei parte integrantă la hotărâre. 

 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  

                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
 

Obiectul proiectului îl reprezintă aprobarea Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie. Podul rutier peste râul Suhu este situat la poziția kilometrică 46+500 în intravilanul 

comunei Pechea, și are următoarele caracteristici: Lungimea totală  – 56,1 ml;  lățime totală – 10,6 ml;  schemă statică – grindă simplu rezemată;  patru deschideri, două marginale a 

câte 13 ml și două centrale de 12 ml;  suprastructură din grinzi prefabricate, șapte în secțiune. 

Malurile se vor proteja cu un pereu din beton cu înălțimea de 2,00 m. Partea inferioară a talvegului se va perea cu un strat din beton C30/37 cu grosimea de 20 cm. Lungimea totală a lucrărilor 

de pereere albie este de 340 m iar la capetele zonei de taluzare a albiei cu beton se vor executa praguri de fund împotriva afuierilor. Albia se va recalibra. 

Principalii indicatori tehnico–economici: valoarea investiṭiei – 1.832.765,13 lei cu TVA, din care C+M – 1.692.173,20 lei cu TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 32 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: aprobarea parteneriatului şi a contribuţiei necesare implementării proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est 
pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021—2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de 
interes județean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură, infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv 
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare)”  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 919/19.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și 

acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru 
perioada de programare 2021—2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență tehnică 2014—2020 (POAT 
2014—2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM); 

Având în vedere adresa Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Sud-Est Brăila nr. 919/14.01.2021 privind 
Acordul de parteneriat necesar pentru pregătirea documentaţiilor aferente proiectelor de investiţii care se vor finanţa în perioada 
de programare 2021—2027; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin (7) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Acordul de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru 
pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021—2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, 
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)”, conform Anexei care face parte din prezenta 
hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte 
finanțate din perioada de programare 2021—2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 
ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial 
turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)”, în cuantum de 2.595.100,00 lei (inclusiv TVA).” 

 
Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 45.000,00 lei (inclusiv TVA), reprezentând contribuția proprie de 2,00% din 

valoarea eligibilă a cheltuielilor necesare întocmirii documentaţiilor tehnice aferente proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud 
- Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021—2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de 
interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)”, precum și valoarea neeligibilă 
în cuantum de 345.100,00 lei (inclusiv TVA).  

 
Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 199 din 31 august 2020 

privind aprobarea parteneriatului şi a contribuţiei necesare implementării proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru 
pregătirea de proiecte finanțate in perioada de programare 2021—2027 pentru domeniile: infrastructura rutiera de interes 
județean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legătură si infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv 
obiective de patrimoniu cu potențial turistic” îşi încetează aplicabilitatea. 

 
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Sud-Est Brăila. 
 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  

                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
 

ANEXĂ 
 

ACORD DE PARTENERIAT  
încheiat pentru realizarea proiectului  

„Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021—2027 pe domeniile: 
infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, 

inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)" 
 

Parteneri 

1. Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), organism non-guvernamental, non-profit și de utilitate publică, care se organizează şi 

funcţionează în condiţiile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în Municipiul Braila, strada Anghel 

Saligny nr.24, codul fiscal1  11733112, având calitatea de solicitant în cadrul POAT și Lider de parteneriat reprezentat prin Luminiţa MIHAILOV, Director General 

2. JUDEŢUL GALAŢI, cu sediul în Municipiul Galaţi, str. Eroilor, nr. 7, judeţul Galaţi, codul fiscal 3127476, având calitatea de membru 1/Partener 1, reprezentat prin Costel 

FOTEA, Preşedinte 

au convenit următoarele: 

 

Interpretare 

(1) Orice expresie și/sau cuvânt care nu este definit în prezentul Acord, dar este definit în Contractul de finanțare/Cererea de finanțare va avea înțelesul prevăzut în aceste documente. 

În prezentul acord, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

(2) Termenul ”zi” ori ”zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică altfel. 

(3) În Prezentul Acord, trimiterea la un contract presupune referirea în mod specific la forma curentă a acelui contract aşa cum a fost acesta amendat.  

(4) În Prezentul Acord, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoară referinţă şi nu vor afecta interpretarea Prezentului Acord. 

 

Obiectul 

(1) Obiectul acestui acord este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în 

implementarea activităţilor aferente proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: 

infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 

potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)" depus în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014 - 2020, pe Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1. 

„Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”. 

 

(2) Scopul proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de 

interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de 

agrement/baze turistice (tabere școlare)" este acela de a elabora documentația tehnico–economică necesară proiectelor de investiții în domeniile infrastructură rutieră de interes 

județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de 

patrimoniu cu potențial turistic, ce urmează a fi depuse la finanțare în perioada de programare 2021-2027 și anume: 

- “Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcţional de interes judeţean DN24 - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A - 

DN 25” 

 

(3) Acest Acord este parte integrantă din Contractul de finanţare, ca anexă a acestuia. 

 

Principiile de bună practică ale parteneriatului 

(1) Partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. 

(2) Partenerii trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului. 

(3) Partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale şi de etică. 

(4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile referitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unei asemenea situaţii, să dispună luarea măsurilor 

care să conducă la stingerea acesteia şi evitarea producerii unei situații similare în viitor. 

(5) Partenerii înțeleg și acceptă faptul că vor răspunde individual față de AM, pentru realizarea angajamentelor asumate de fiecare dintre aceștia în implementarea proiectului conform 

Cererii de finanțare. 

Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(6) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități 

asumate de fiecare partener: 

 

Organizaţia 

Descrierea activităţilor/subactivităților derulate de 

fiecare partener, în vederea obținerii fiecărui rezultat 

în parte 

Rezultate ale proiectului 

(la care contribuie fiecare partener) 

Valoarea totală eligibilă alocată 

fiecărui partener (finanţare 

nerambursabilă) şi % din valoarea 

totală eligibilă a proiectului (lei/%) 

Lider de parteneriat: 

ADR SE 

A1 Managementul proiectului 

A 1.1Managementul proiectului 

Documentatii tehnico-economice 

elaborate la nivelul regiunii Sud-Est 

 

 

                                                           
1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz. 
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A 2 Informare si publicitate 

A 2.1 Informare si publicitate 

 

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din 

perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Sud-Est 

A 3.1 Selectia fiselor de proiect si sprijin 

acordat partenerilor pentru intocmirea documentatiilor 

tehnico-economice/ 

documentatiilor pentru 

obtinerea de avize/autorizatii necesare pentru 

implementarea proiectelor de 

investitii 

aferente proiectelor din portofoliul 

2021-2027 pe domeniile 

centre de agrement/baze turistice 

(tabere scolare), infrastructura si 

servicii publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patrimoniu 

cu potential turistic si infrastructura 

rutiera de interes judetean, inclusiv 

variante ocolitoare si / sau drumuri de 

legatura. 

 

 

 

 

 

854.030,20 lei/ 4,04% 

Partener 1:  

JUDEŢUL GALAŢI 

A1 Managementul proiectului 

A1.1Managementul proiectului 

 

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din 

perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Sud-Est 

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/ 

documentatiilor pentru 

obtinerea de avize/autorizatii necesare pentru 

implementarea proiectelor de 

investitii 

Documentatii tehnico-economice 

elaborate la nivelul regiunii Sud-Est 

aferente proiectelor din portofoliul 

2021-2027 pe domeniile 

centre de agrement/baze turistice 

(tabere scolare), infrastructura si 

servicii publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patrimoniu 

cu potential turistic si infrastructura 

rutiera de interes judetean, inclusiv 

variante ocolitoare si / sau drumuri de 

legatura. 

 

 

 

 

2.205.000,00 lei/ 

10,45% 

 

(7) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri 

 Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile eligibile ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare  

  

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat: ADR SE  0,00 lei  

Partener 1:  

JUDETUL GALATI 

45.000,00 lei 

În plus, partenerul va asigura îndeplinirea sarcinilor prezentate la articolul 8 Obligații. 

 

 (3) Informații despre conturile bancare  

  

 IBAN Cont Banca Sucursala Adresa sucursală Alte info. 

Lider de proiect: 

ADR SE 

RO44BRDE090SV53185910900 Prefinanţare BRD GSG BRĂILA 

P-ţa. Traian, nr.12, 

Municipiul Brăila, 

810002, jud. 

Brăila, România 

swift BRDEROBU 

RO74BRDE090SV40733420900 Rambursare BRD GSG BRĂILA 

P-ţa. Traian, nr.12, 

Municipiul Brăila, 

810002, jud. 

Brăila, România 

swift BRDEROBU 

Partener 1: 

JUDEŢUL GALAŢI 

RO11TREZ30621A426900XXXX 21A426900 

Trezoreria Galaţi  GALAŢI  

Strada Brăilei, nr. 

33, Galaţi, judeţul 

Galaţi  

Subvenţii de la bugetul de 

stat către bugetele locale 

necesare susţinerii derulării 

proiectelor finanţate din 

fonduri externe 

nerambursabile (FEN) 

postaderare aferente 

perioadei de programare 

2014—2020 

RO51TREZ30621A480101XXXX 21A480101 

Sume primite în contul 

plăţilor efectuate în anul 

curent 

RO95TREZ30621A480102XXXX 21A480102  

Sume primite în contul 

plăţilor efectuate în anii 

anteriori 

RO42TREZ30621A480103XXXX 21A480103  Prefinanţare 

     

 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile H.G. nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 

40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020, cu modificările și completările ulterioare. 

Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Acordul de  

parteneriat trebuie semnat de lider și de toți partenerii până la depunerea cererii de finanţare și cel mai târziu la data semnării contractului de finanțare. Dacă perioada de valabilitate a 

Contractului de finanțare se prelungește prin act adițional, perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat se prelungește conform perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 

 

Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat  

Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de progres și a cererilor de 

prefinanțare/plată/rambursare. 

 

Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat se va asigura că proiectele propuse de parteneri pentru care se acordă sprijin financiar îndeplinesc prevederile art. 14 din OUG. nr.88/2020 pentru proiectele din 

domeniul mobilității urbane, art. 15 din OUG nr. 88/2020 pentru proiectele din domeniul regenerării urbane, art. 16 pentru proiectele privind infrastructura și servicii publice de turism, 

inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, art. 17 pentru proiectele privind Centrele de Agrement / Baze turistice (tabere  școlare), și respectiv art. 19 pentru proiectele din 

domeniul infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură.  

(2) Liderul de parteneriat va elabora și semna cererea de finanţare,contractul de finanţare, precum și Cererile de Rambursare.  

(3) Liderul de parteneriat este responsabil de elaborarea rapoartelor de progres și a cererilor de prefinanțare/rambursare și de verificarea cheltuielilor efectuate de către partener și a tuturor 

documentelor justificative întocmite de către aceștia. 

(4) Liderul de parteneriat va înainta AM cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor legale incidente și ale contractului 

de finanțare. 

(5) Liderul de parteneriat este obligat să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare. 

(6) Liderul de parteneriat este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la 

implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(7) Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre progresul în implementarea proiectului şi va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(8) Liderul de parteneriat se va asigura că propunerile pentru modificări ale proiectului care vizează activităţile, rezultatele, indicatorii și bugetul aferente fiecărui partener vor fi convenite 

prin consimțământ scris al fiecărui partener înainte de solicitarea aprobării de către Autoritatea de Management (AM). 
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(9) Liderul de parteneriat va asigura desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică care îi revin, conform normelor în vigoare. 

(10) Liderul este responsabil cu transmiterea cererilor de pre-finanţare/rambursare către AM conform prevederilor contractului de finanţare. 

(11) În cazul în care unul din parteneri nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (ex. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea 

proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de parteneriat poate selecta,  un nou partener al cărui proiect 

trebuie să îndeplinească criteriile de selecție ale partenerului inițial, care va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii. 

(12) Liderul de parteneriat este responsabil în situația recuperării cheltuielilor proprii afectate de neregulile identificate în cadrul proiectului conform notificărilor și titlurilor de creanță 

emise pe numele său de către Autoritatea de Management. 

(13)  În raporturile dintre parteneri, fiecare partener răspunde doar pentru realizarea activităţilor ce îi revin şi nici unul dintre parteneri nu este în nici un fel răspunzătoare pentru activităţile 

realizate de celălat partener.  

(14) Liderul de parteneriat are obligația de a monitoriza depunerea de către parteneri în exercițiul financiar 2021—2027 a cererilor de finanțare, aferente documentațiilor finanțate din POAT 

2014-2020 și de a notifica AM POAT în cazul în care aceștia nu și-au îndeplinit obligația prevăzută la art. 6 din OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea 

unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul 

operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM); 

(15) Liderul are obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate de lider în vederea asigurării 

unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea 

perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(16) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea de la AM a contractului de finanțare/notificărilor/actelor adiționale semnate, liderul de parteneriat are obligația de a transmite 

fiecărui partener câte o copie a acestor documente. 

 

Drepturile și obligațiile Partenerilor  

Drepturile 

(8) Partenerii au dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor angajate ca eligibile conform rolului deținut în proiect. 

(9) Partenerii au dreptul la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 

(10) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze copii ale 

rapoartelor de progres şi financiare.  

(11) Partenerii au dreptul să fie consultați de către liderul de parteneriat în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (de ex. activităţi, rezultate, indicatori), 

înaintea solicitării aprobării de către AM.  

 

Obligaţiile  

(12) Partenerii vor pregăti, împreună cu liderul de parteneriat, cererea de finanţare. 

(13) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către lider, AM, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, 

Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale și să 

asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.  

(14) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, centralizat pe regiune și/sau  separat UAT-UIP, în 

scopul elaborării rapoartelor de progres şi a cererii de rambursare. 

(15) Partenerii sunt obligați să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare. 

(16) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea 

Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(17) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise de către AM POAT. 

(18) Partenerii care vor avea o cheltuială afectată de neregulă au obligația restituirii sumelor către AM POAT, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările 

ulterioare și asigurării din resurse proprii a contravalorii acesteia. 

(19) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acesta, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările 

ulterioare și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(20) În cazul rezilierii/revocării contractului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(21) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere/ordinul de revocare a sumelor solicitate de AM POAT. 

(22) În cazul nerespectării de către parteneri a obligației de depunere a proiectului pentru perioada 2021-2027, conform art. 6 alin.1 din OUG nr. 88/2020, aceștia au obligația returnării 

sumelor primite în urma emiterii de către AM POAT a titlurilor de creanță conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

(23) Partenerii au obligația de a contribui la atingerea țintei indicatorului de proiect prin realizarea documentațiilor aferente proiectelor de investiții și solicitarea la rambursare a 

cheltuielilor cu aceste documentații.  

(24) Partenerii sunt responsabili să asigure demarcarea între activitățile din cadrul proiectului și celelalte activități/servicii conform statutului propriu în vederea evitării dublei finanțări.  

(25) Partenerii au obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate de către acesta în vederea 

asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la 

expirarea perioadei de durabilitate a proiectului (5 ani), oricare intervine ultima. 

(26) Partenerii vor asigura bugetul necesar cheltuielilor neeligibile, conform Ghidului Solicitantului, aferente activității desfășurate, precum și cele rezultate ca urmare a verificărilor de 

management. 

 

Plăți 

(1) Plăţile pentru proiect vor fi făcute atât de către liderul de parteneriat, cât și de către parteneri, din conturile deschise dedicate proiectului și în limita bugetului alocat pentru fiecare 

dintre aceștia. 

(2) Cheltuielile efectuate de către liderul de parteneriat/parteneri vor fi rambursate liderului de parteneriat/partenerilor de către AM POAT pe baza documentelor justificative prezentate, 

în condițiile stabilite în contractul de finanțare. 

Achiziții publice  

(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului conform cererii de finanțare, cu respectarea legislației privind achizițiile publice, a condiţiilor 

din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM și/sau alte organisme abilitate. 

Proprietatea 

(5) Partenerii au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în 

scopul pentru care au fost achiziţionate. 

(6) Partenerii au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operațional Asistenţă Tehnică, pe o perioadă de 5 ani 

de la finalizarea proiectului. 

(7) Partenerii au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în scopul obţinerii de venituri/profit din echipamentele achiziţionate prin proiect, din documentațiile 

tehnico-economice elaborate sau din utilizarea infrastructurii/ aplicaţiilor informatice realizate, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul prin acordarea dreptului de 

utilizare a acestora către terţe părţi (infrastructura şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri publice nu pot fi utilizate în alt scop/cu altă destinaţie decât cea 

principală). 

Confidențialitate 

(8) Partenerii convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare 

neautorizată a unor astfel de informaţii. Partenerii înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

(9) Ca excepție de la paragraful (1), următoarele elemente nu vor avea caracter confidențial: 

a) Denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului (lider de parteneriat și parteneri), data de începere și cea de finalizare ale proiectului, datele de contact – minimum o 

adresă de e-mail și număr de telefon – funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului – localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care 

se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului; 

b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, 

precum și valoarea plăților efectuate; 

c) dimensiunea și caracteristicile grupului țintă; 

d) informații privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea postului, timpul de lucru; 

e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți; 

f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile 

efectuate; 

g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului – informații conform contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 71 din Regulamentul CE 

1303/2013. 

(10) Prezentul Acord de parteneriat reprezintă un acord ferm pentru parteneri în ceea ce privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii 

obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

Forța majoră 

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după data semnării Acordului, care împiedică executarea în tot sau în 

parte a Acordului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. 
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(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, PANDEMIE. 

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță 

majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data 

încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile. 

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele 

provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea Acordului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

(7)În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Acord pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 

zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Acordului de parteneriat. 

Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica legislația românească şi va fi interpretat în conformitate cu aceasta. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste 

circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

Dispoziţii finale 

(3) Comunicarea între părți se va realiza prin scrisoare oficială și/sau poștă electronică. Adresele de e-mail care vor fi utilizate în acest scop vor fi comunicate în scris ulterior. 

(4) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

Prezentul Acord s-a încheiat într-un exemplar, semnat electronic, de fiecare parte. 

 

Lider de parteneriat Partener proiect 

Director General, 

Luminiţa MIHAILOV 

Agenţia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud–Est 

Preşedinte, 

Costel FOTEA 

JUDEŢUL GALAŢI 

  

 

 

HOTĂRÂREA NR. 33 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza 
administrativ–teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2021—2022  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.191/21.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 12815/11.12.2020 către Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi nr. 16828/18.12.2020 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi 

sub nr. 12815/24.12.2020 ce conţine avizul conform privind organizarea reţelei şcolare pentru învăţământul special (preşcolar, primar, 
gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi, pentru anul școlar 2021—2022; 

Având în vedere prevederile art. 61, alin. (1), (2) şi (21) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 24 din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5599/2020 privind aprobare 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari 
și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de 
învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021—2022; 

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (5), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă reţeaua şcolară a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza 
administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul școlar 2021—2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi. 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  

                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
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ANEXĂ 

 
REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CU PERSONALITATE JURIDICĂ 

 
ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT – SPECIAL (PREŞCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL, ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL) 

 
REȚEA EXISTENTĂ 2020—2021 REȚEA PROPUSĂ 2021—2022 

Obs 

Nr. 

crt. 

Jud. Localitatea Mediu  

Urban/ 

Rural 

Denumirea unității de învățământ 

cu personalitate juridică-Adresa 

Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de 

învățământ 

Denumirea unității de învățământ 

fără  personalitate juridică  

(arondată)-Adresa Nr. 

telefon/fax/e-mail/niveluri de 

învățământ 

Nr . 

crt. 

Jud. Mediu  

Urban/ 

Rural 

Denumirea unității de 

învățământ cu personalitate 

juridică-Adresa Nr. 

telefon/fax/e-mail/niveluri de 

învățământ 

Denumirea unității de 

învățământ fara  personalitate 

juridică  (arondată)-Adresa 

Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri 

de învățământ 

1 GL GALATI Urban SCOALA PROFESIONALA 

SPECIALA "EMIL 

GARLEANU" Str.Garii nr.66, 

Galati, tel.0236413166, e-mail: 

scgarleanu@yahoo.com, PRE, 

PRI, GIM, PROF/SPE               

  1 GL Urban SCOALA PROFESIONALA 

SPECIALA "EMIL 

GARLEANU" Str.Garii nr.66, 

Galati, tel.0236413166, e-mail: 

scgarleanu@yahoo.com, PRE, 

PRI, GIM, PROF/SPE             

    

    GALATI Urban   SCOALA PROFESIONALA 

SPECIALA "P.P.NEVEANU" 

Str.Regiment 11 Siret nr.7 bis, 

Galati, tel.0236433777, e-mail: 

scoalasurzi2005@yahoo.com, 

PRE, PRI, GIM, PROF/SPE  

    Urban   SCOALA PROFESIONALA 

SPECIALA 

"P.P.NEVEANU" 

Str.Regiment 11 Siret nr.7 bis, 

Galati, tel.0236433777, e-mail: 

scoalasurzi2005@yahoo.com, 

PRE, PRI, GIM, PROF/SPE  

  

2 GL GALATI Urban SCOALA GIMNAZIALA 

SPECIALA "CONSTANTIN 

PUFAN" Str.1 Dec.1918 NR.25, 

Galati, tel.0236465679, e-mail: 

c_pufan2005@yahoo.com, PRE, 

PRI, GIM/SPE                

  2 GL Urban SCOALA GIMNAZIALA 

SPECIALA "CONSTANTIN 

PUFAN" Str.1 Dec.1918 

NR.25, Galati, tel.0236465679, 

e-mail: 

c_pufan2005@yahoo.com, 

PRE, PRI, GIM/SPE                

    

    GALATI Urban   SCOALA GIMNAZIALA 

"SFINTII APOSTOLI PETRU 

SI PAVEL" Str.Traian nr.252, 

Galati, tel.0236479407, PRI, GIM                                    

    Urban   SCOALA GIMNAZIALA 

"SFINTII APOSTOLI 

PETRU SI PAVEL" 

Str.Traian nr.252, Galati, 

tel.0236479407, PRI, GIM                                    

  

3 GL TECUCI Urban SCOALA GIMNAZIALA 

SPECIALA "CONSTANTIN 

PAUNESCU" Str.Victoriei 

nr.33, Tecuci, Judetul Galati, 

tel.0236820265, e-mail: 

scsptec@yahoo.com, PRI, 

GIM/SPE   

  3 GL Urban SCOALA GIMNAZIALA 

SPECIALA "CONSTANTIN 

PAUNESCU" Str.Victoriei 

nr.33, Tecuci, Judetul Galati, 

tel.0236820265, e-mail: 

scsptec@yahoo.com, PRI, 

GIM/SPE   
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HOTĂRÂREA NR. 34 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a judeţului 
Galaţi pentru anul şcolar 2021—2022 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.815/21.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 12815/11.12.2020 către Ministerul Educaţiei și Cercetării; 
Având în vedere adresa Ministerului Educaţiei și Cercetării nr. 38258;8132/DGIP/17.12.2020 înregistrată la Consiliul 

Judeţean Galaţi sub nr. 12815/24.12.2020 ce conţine avizul conform privind organizarea reţelei şcolare pentru învăţământul special 
liceal şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a Judeţului Galaţi pentrul anul şcolar 2021-2022; 

Având în vedere prevederile art. 61, alin. (1), (2) şi (21) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 24 din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5599/2020 pentru aprobarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari 
și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de 
învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021—2022; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă reţeaua şcolară a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ–teritorială a 
judeţului Galaţi pentru anul 2021—2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi. 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  

                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
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ANEXĂ 

 

REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CU PERSONALITATE JURIDICĂ 
 ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT – SPECIAL  

 

 
REȚEA EXISTENTĂ 2020—2021 REȚEA PROPUSĂ 2021—2022 

Obs 

Nr. 

crt. 

Jud. Localitatea Mediu  

Urban/ 

Rural 

Denumirea unității de învățământ 

cu personalitate juridică-Adresa 

Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de 

învățământ 

Denumirea unității de învățământ 

fara  personalitate juridică  

(arondată)-Adresa Nr. 

telefon/fax/e-mail/niveluri de 

învățământ 

Nr . 

crt. 

Jud. Mediu  

Urban/ 

Rural 

Denumirea unității de 

învățământ cu personalitate 

juridică-Adresa Nr. 

telefon/fax/e-mail/niveluri de 

învățământ 

Denumirea unității de 

învățământ fara  personalitate 

juridică  (arondată)-Adresa 

Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri 

de învățământ 

1 GL GALATI Urban LICEUL TEHNOLOGIC 

“SIMION MEHEDINŢI” 

Str.N.Bălcescu nr.19, Galaţi, 

tel.0236415201, 

sc_prof_integrat@yahoo.co.uk 

LIC, PROF, POS/SPE 

  1 GL Urban LICEUL TEHNOLOGIC 

“SIMION MEHEDINŢI” 

Str.N.Bălcescu nr.19, Galaţi, 

tel.0236415201, 

sc_prof_integrat@yahoo.co.uk 

LIC, PROF, POS/SPE 

    

 

mailto:sc_prof_integrat@yahoo.co.uk
mailto:sc_prof_integrat@yahoo.co.uk
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HOTĂRÂREA NR. 35 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: utilizarea în anul 2021 a sumei de 25.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru acoperirea 
temporară a golurilor de casă 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.190/21.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2021 a sumei de 25.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru 
acoperirea temporarã a golurilor de casă. 

 
Art.2. Pe măsura înregistrării de disponibilităţi la bugetul local al judeţului Galaţi în anul 2021, se vor efectua restituiri 

aferente sumelor împrumutate pentru acoperirea temporarã a golurilor de casă. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi şi va răspunde de punerea 

în aplicare a acesteia Direcţia economie şi finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  

                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
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HOTĂRÂREA NR. 36 
din 28 ianuarie 2021 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 din 26.01.2018 privind modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a 
Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, 
cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11.680/27.01.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere adresa Primăriei comunei Cosmești nr. 8985 din 02.11.2020, înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr. 

11680 din 03.11.2020, privind necesitatea devierii unor trasee de transport public județean; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 din 26.01.2018, privind modificarea Hotărârii nr. 

217/2012 a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii 
regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019;  

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1) lit. a), art. 18 alin. (1) lit. d) şi art. 20 alin. (6) din Legea nr. 
92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 42 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 66 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și f), alin. (5) lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 din 26.01.2018 privind modificarea Hotărârii nr. 
217/2012 a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii 
regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019, astfel:  

- Anexa 1 a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 4 din 26.01.2018 se modifică  în conformitate cu Anexa 1, parte 
integrantă a prezentei hotărâri; 

- Anexa 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 din 26.01.2018 se modifică în conformitate cu Anexa 2, parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

 
Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica: Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Galaţi, Inspectoratului de Stat pentru 

Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi, operatorului de transport 
S.C. GEGI S.R.L. Tecuci și Primăriei comunei Cosmești. 

 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  

                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 1 februarie 2021 
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ANEXA nr. 1 

 

 
PROGRAMUL DE TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE ÎN 

TRAFIC JUDEŢEAN CU VALABILITATE 01.01.2014 – 30.06.2019 
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 10  11 12 13 14     15 

56 56 071 Tecuci Cosmeşti Furcenii 

Noi 22 34 9 10 1 2 05:30 05:55 06:00 06:25 05:10 05:55 05:40 06:25 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC GEGI SRL        06:30 06:55 07:00 07:25 06:30 07:15 06:40 07:25 1,2,3,4,5,6,7 

            07:30 07:55 08:15 08:40 07:30 08:15 07:55 08:40 1,2,3,4,5,6,7 

            10:30 10:55 12:00 12:25 10:10 10:55 11:40 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

            12:30 12:55 13:30 13:55 12:30 13:15 13:10 13:55 1,2,3,4,5,6,7 

            14:30 14:55 15:30 15:55 14:10 14:50 15:10 15:55 1,2,3,4,5,6,7 

            16:30 16:55 17:30 17:55 16:10 16:55 17:10 17:55 1,2,3,4,5,6,7 

            18:00 18:25 18:30 18:55 17:40 18:25 18:10 18:55 1,2,3,4,5,6,7 

            19:30 19:55 20:00 20:25 19:10 19:55 20:00 20:45 1,2,3,4,5,6,7 
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ANEXA nr. 2 

 

 
Se modifică Anexa 2 a Hotărârii nr. 4 din 26.01.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Galaţi nr. 217/2012 privind aprobarea  Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii 

regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019, conform Anexei 2, parte integrantă a prezentei hotărâri, astfel: 

 
Nr. 

traseu 
Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

56 56 Tecuci – Cosmeşti – Furcenii Noi 

Tecuci 

Autogară 

Piață 

Hotel Turist 

Gara Nord 

IAS Tecuci 

Ramificație Nicorești 

Cosmești - Str. Stadionului 

Cosmești 

Cosmești-Vale 

Furcenii Vechi 

Furcenii Noi 

 

 


