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HOTĂRÂREA NR. 53
din 29 martie 2019
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din
bugetul Consiliului Local al comunei Braniştea (U.A.T. a comunei Braniştea)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.933/21.03.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr.
10386/05.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2933/06.03.2019;
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. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2019 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Braniştea (U.A.T. a comunei
Braniştea), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi
Primăriei Braniştea, care răspunde de punerea în aplicare.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA
Publicată astăzi, 2 aprilie 2019
ANEXĂ
Planul local de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Braniștea
Având în vedere:
1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local;
2. Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015, direcția de acțiune/obiectiv operațional: incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și reducerea numărului de
persoane expuse sărăciei sau excluziunii sociale;
Planul local de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Braniștea
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;
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C – Alte surse.

B.

Nr
crt.

Cod serviciu
social, conform
Nomenclatorului
serviciilor sociale

Denumirea
serviciului
social

Capacitatea

Grad
de
ocupare

1.
TOTAL

-

-

-

-

Bugetele estimate pe surse de finanțare,
pentru
serviciile sociale existente
Buget
Buget
A
B
C
local
județean
-

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
Număr
benef./zi
-

H
-

Capacitate
clădire/spațiu
necesar
- mp -

A

-

-

Bugetele estimate pe
surse de finanțare, pentru
serviciile sociale propuse
pentru a fi înființate
C

D

E

F

G

-

-

-

-

-

B

-

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.;
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.
a)

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

Personalul de specialitate

b)

Număr de persoane
1

Buget estimat
-

Număr de persoane
-

Buget estimat
-

cursuri de calificare

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*

c.2.

Număr de persoane
19

Buget estimat
-
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HOTĂRÂREA NR. 54
din 29 martie 2019
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din
bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.934/21.03.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr.
10385/05.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2934/06.03.2019;
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. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2019 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei
Fundeni), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi
Primăriei Fundeni, care răspunde de punerea în aplicare.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 2 aprilie 2019
ANEXĂ

Planul local de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Fundeni
Având în vedere:
1.Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015 – 2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015 – 2020,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015, direcția de acțiune /obiectiv operaționalː incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și reducerea numărului de
persoane expuse sărăciei sau excluziunii sociale;
2. Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei
naționale aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.1113/2014;
3. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Galaţi în perioada 2013-2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Galaţi nr. 263/2013,
modificată de Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 13/29.01.2019;
4.Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Fundeni nr. 7/30.04.2015;
Planul local de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni
(U.A.T. a comunei Fundeni) 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
Înfiinţarea și administrarea serviciilor sociale
La nivelul comunei Fundeni este înfiinţat Compartimentul de Asistență Socială care acordă servicii sociale pe perioadă nedeterminată.
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În cadrul Compartimentul de Asistență Socială al comunei Fundeni 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.18 din 31.07.2018 s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentul de Asistență Socială al
comunei Fundeni, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 797/2017.
Compartimentul de Asistență Socială al comunei Fundeni 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 Fundeni îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Fundeni, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea anchetei 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:
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:
a) Persoane adulte cu dizabilităţi: 97;
b) Copii cu dizabilităţi: 16;
c) Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 84; beneficiari de alocații pentru susținerea familiei: 220);
d) Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate: 87;
e) Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav: 20.
Structura de personal aprobată de către Consiliul local al comunei Fundeni pentru asigurarea funcţionării Compartimentul de Asistență Socială de la
nivelul comunei Fundeni 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 Fundeni 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
necesara

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:

Buget
local

Buget
județean

Buget
de stat

Contribuții
Persoane
beneficiare

Alte
surse

Justificare

-

-

-

-

-

-

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,
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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 - teritoriale –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 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 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 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
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
Personalul de specialitate
b) cursuri de calificare

1

Nr. de persoane
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
Asistenții personali
20

Buget estimat
5000 lei
Buget estimat
-

Buget estimat
5000

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. 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: - ;

HOTĂRÂREA NR. 55
din 29 martie 2019
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din
bugetul Consiliului Local al comunei Măstăcani (U.A.T. a comunei Măstăcani)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.935/21.03.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr.
10384/05.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2935/06.03.2019;
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. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2019 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Măstăcani (U.A.T. a comunei
Măstăcani), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi
Primăriei Măstăcani, care răspunde de punerea în aplicare.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 2 aprilie 2019
ANEXĂ

Planul local de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Măstăcani
Având în vedere:
1. Măsurile şi acţiunile prevăzute în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Măstăcani, conform art. 112 alin. (3), lit. (a) şi (b) din Legea
asistenţei sociale nr. 292 /2011, cu modificările şi completările ulterioare, 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 dizabilități, 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 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei
Măstăcani (U.A.T. a comunei Măstăcani) 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.

Cod serviciu social,
conform
Nomenclatorului
serviciilor sociale

1.

8730 CR-V-I

2.

B.

Denumirea
serviciului
social
Cămin de
bătrâni
After school

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente:
Contribuții
Buget
Buget
Buget
Alte
Persoane
local
județean
de stat
surse
beneficiare

Capacitate

Grad de
ocupare

15

13

276 000

-

-

74 000

-

12

12

65 000

-

-

-

-

Servicii sociale propuse spre a fi înființate

Denumire
Serviciu
social
propus
Serviciu de
asistență,
consiliere

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:
Buget
local

Buget
județean

Buget
de stat

Contribuții
Persoane
beneficiare

-

-

-

-

Alte
surse

Justificare
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socială,
informare cu
privire
la drepturi și
obligații
Servicii
suport
pentru
persoane
vârstnice
Servicii de
socializare
pentru
persoane cu
risc de a fi
excluse
social

-

-

-

-

-

-

-

-

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-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 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 tipărite: furnizori de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare;
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
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
Personalul de specialitate
1
1500 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
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
în conf. Legea 691/2015
2
1000
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 asistenți sociali: nr. - ; buget estimat : - ;
b)pentru psihologi :nr. - ; buget estimat: - ;

HOTĂRÂREA NR. 56
din 29 martie 2019

privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din
bugetul Consiliului Local al comunei Movileni (U.A.T. a comunei Movileni)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.936/21.03.2019
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Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr.
10383/05.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2936/06.03.2019;
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. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2019 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Movileni (U.A.T. a comunei
Movileni), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi
Primăriei Movileni, care răspunde de punerea în aplicare.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 2 aprilie 2019
ANEXĂ

Planul local de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Movileni
Având în vedere:
Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Movileni nr.6/17.01.2019, 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 dizabilități, 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;

1.

Planul local de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Movileni
(U.A.T. Comuna Movileni) cuprinde:
1.Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I;
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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
Cod serviciu
Denumirea
Nr.
social, conform
serviciului
Crt.
Nomenclatorului
social
serviciilor sociale
1.
Total
-

Capacitate

Grad de
ocupare

-

-

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile sociale existente:
Contribuții
Buget
Buget
Buget
Alte
Persoane
local
județean
de stat
surse
beneficiare
-

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate

Denumire
Serviciu
Social
propus

Cod
servi
ciu
social

Centru de zi pentru
consiliere si sprijin pentru
familie si copii
-Serviciu de asistență,
consiliere psihosociala
Ingrijiri personale
la
domiciliu acordate de
ingrijitori
persoane,
asistenti
personali
profesionisti pentru ajutor
in realizarea activitatilor
vietii zilnice
Centru de zi pentru
consiliere si informare,
integrare/reintegrare
sociala,
asistenta
comunitara

8899CZ
-F-C-I

8810IDII

8899CZ
-PNIII,IV,V

Categorie
beneficiari

Ca
paci
tate
nece
sara

Capaci
tate
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:

Buget
local

Părinți
și
copii

-

Persoane
vârstnice

-

Persoane
aflate
nevoie

-

Buget
județean

-

-

-

Buget
de stat

-

-

-

Contribuții
Persoane
beneficiare

Alte
surse

Justificare

-

-

-

in

Fonduri
Europe
ne
neram
bursabie

Participare
UAT
Comuna
Movileni in
cadrul
proiectului
„Servicii
integrate
destinate
comunităţilor din GAL
Siretul
Verde”

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-teritoriale –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 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 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 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
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
Personalul de specialitate
1
1000 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 ;
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4.Voluntari;
Nr. de persoane
Buget estimat
Asistenții personali
18
2000
*Asistenții personali din cadrul Primăriei Comunei Movileni (în număr de 18)au fost instruiți în anul 2011 ,astfel potrivit art.38, alin(a) din Legea
nr.448/2006,următoarea instruire va avea loc în anul 2019/ 2020 în funcţie de fondurile existente în bugetul local.
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. 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: - ;

HOTĂRÂREA NR. 57
din 29 martie 2019
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din
bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a comunei Oancea)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.937/21.03.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr.
10382/05.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2937/06.03.2019;
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. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2019 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a comunei
Oancea), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi
Primăriei Oancea, care răspunde de punerea în aplicare.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 2 aprilie 2019
ANEXĂ

Planul local de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Oancea
Având în vedere:
1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Oancea nr.14/09.04.2015, 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 igienă a locuinței;

Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 5 din martie 2019
 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 dizabilități, 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.
 Promovarea participării persoanei cu dizabilităţi la viaţa comunităţii;
 Intensificarea eforturilor în sensul eliminării barierelor de atitudine şi mediu în vederea reabilitării şi reintegrării persoanei cu dizabilităţi;
 Susținerea persoanelor adulte fără adăpost pentru depășirea situației de criză;
 Promovarea măsurilor active;
 Realizarea unor activități pentru îmbunătățirea stării psihice a beneficiarilor;
 Promovarea serviciilor sociale existente la nivelul comunității locale;
 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 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea
(U.A.T. a comunei Oancea) 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:
Contribuții
Buget
Buget
Buget
Alte
Persoane
local
județean
de stat
surse
beneficiare
-

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate
Denumire
Serviciu
Social
propus

Cod
serviciu
social

Categori
e
benefici
ari

Serviciu de
asistenţă,
consiliere
socială,informare
cu privire la
drepturi şi
obligaţii

8899CZ
-FI

Părinţi
şi copii

Servicii suport
pentru persoane
vârstnice

8810IDll

Servicii de
socializare pentru
persoane cu risc
de a fi excluse
social

8810CZ
-V-ll

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:
Buget
local

Buget
județean

Buget
de stat

Contribuții
Persoane
beneficiare

-

-

-

-

Alte
surse

Justificar
e

Persoan
e
vârstnic
e
Persoan
e cu risc
de a fi
excluse
social

5000Eu

-

-

-

-

-

-

-

Fonduri
europene
50.000 Eur

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 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-teritoriale –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 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
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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 activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.
a) cursuri de perfecționare
Nr. de persoane
Personalul de specialitate

1

Buget estimat
4000 lei

b)cursuri de calificare
Nr. de persoane
Personalul de specialitate

2

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
Îngrijitori
2
Asistenţii personali din cadrul Primăriei Oancea (în număr de 1)
Nr. de persoane
Asistenții personali
1

Buget estimat
1000 lei

Buget estimat
1000 lei

Buget estimat
600 lei

d) 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. 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 asistenți sociali: nr. - ; buget estimat : - ;
b) pentru psihologi :nr. - ; buget estimat: - ;

HOTĂRÂREA NR. 58
din 29 martie 2019
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 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: 2.938/21.03.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr.
10381/05.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2938/06.03.2019;
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. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2019 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 comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi
Primăriei Piscu, care răspunde de punerea în aplicare.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 2 aprilie 2019
ANEXĂ

Planul local de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al 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 dizabilități, 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 2019 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:
Contribuții
Buget
Buget
Buget
Alte
Persoane
local
județean
de stat
surse
beneficiare
-

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate
Denumire
Serviciu
Social
propus
-

Cod
serviciu
social

Catego
rie
benefic
iari

Capa
citate
nece
sara

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:
Buget
local

Buget
județean

Buget
de stat

Contribuții
Persoane
beneficiare

Alte
surse

-

-

-

-

-

Justificare

-

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 local;
c)Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare –formulare /modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate
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,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-teritoriale –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 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 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 activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.
a) cursuri de perfecționare
Nr. de persoane
Personalul de specialitate

1

Buget estimat
500 lei

b) cursuri de calificare
Nr. de persoane
Personalul de specialitate

-

Buget estimat
-

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
*Asistenții personali din cadrul Primăriei Comunei Piscu (în număr de 17) au fost instruiți în anul 2018, astfel potrivit art. 38 alin. (a) din Legea nr.
448/2006 următoarea instruire va avea loc în anul 2020.
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 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 asistenți sociali: nr. - ; buget estimat : - ;
b) pentru psihologi :nr. - ; buget estimat: - ;

HOTĂRÂREA NR. 59
din 29 martie 2019
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din
bugetul Consiliului Local al comunei Poiana (U.A.T. a comunei Poiana)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.418/21.03.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr.
13139/18.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 3418/19.03.2019;
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;
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Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2019 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana (U.A.T. a comunei
Poiana), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi
Primăriei Poiana, care răspunde de punerea în aplicare.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 2 aprilie 2019
ANEXĂ

Planul local de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Poiana
Având în vedere:
1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Poiana nr.13/28.02.2014, 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 dizabilităţi, 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 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana
(U.A.T. Comuna Poiana) 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.

Cod serviciu
social, conform
Nomenclatorului
serviciilor sociale

Denumirea
serviciului
social

Capacitate

Grad de
ocupare

1.
Total

-

-

-

-

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate
Denumire
Serviciu
Cod
Categorie
Social
serviciu
beneficiari
propus
social

Ca
Paci
tate
nece

Capaci
tate
clădire/
spațiu

Resurse umane
Necesare
(personal
de specialitate,

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile sociale
existente:
Contribuții
Buget
Buget
Buget
Alte
Persoane
local
județean
de stat
surse
beneficiare
Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile
sociale existente:
Buget

Buget

Buget

Contribuț

Alte

Justificare
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sara

Centru de zi pentru
consiliere si sprijin
pentru familie si
copii
-Serviciu de
asistență,
consiliere
psihosociala
Îngrijiri personale la
domiciliu acordate
de îngrijitori
persoane, asistenți
personali
profesioniști pentru
ajutor in realizarea
activităților vieții
zilnice
Centru de zi pentru
consiliere si
informare,
integrare/reinte
grare sociala,
asistenta comunitara

8899CZF-C-I

Părinți
și
copii

necesar
-mp-

de îngrijire și
asistență;
personal
gospodărie
întreținere,
reparații
deservire)

local

județean

de stat

ii
Persoane
beneficia
re

-

-

-

-

8810IDII

Persoane
vârstnice

-

-

-

-

8899CZPNIII,IV,V

Persoane
aflate în
nevoie

-

-

-

-

surse

Fonduri
Europe
ne
neram
bursabie

Participare
UAT
Comuna
Poiana in
cadrul
proiectului
„Servicii
integrate
destinate
comunităţilor din
GAL
Siretul
Verde”

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-teritoriale –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 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 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 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
1.Propuneri de activitați 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
1000 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. Îngrijitori formali;
4. Voluntari;
Nr. De persoane
Buget estimat
Asistenții personali
14
320000
*Asistenții personali din cadrul Primăriei Comunei Poiana (în număr de 18) au fost instruiți în anul 2011, astfel potrivit art. 38, alin(a) din Legea
nr.448/2006,următoarea instruire va avea loc în anul 2019/ 2020 în funcţie de fondurile existente in bugetul local.
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
-
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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 asistenți sociali: nr. - ; buget estimat : - ;
b) pentru psihologi :nr. - ; buget estimat: - ;

HOTĂRÂREA NR. 60
din 29 martie 2019
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 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: 2.939/21.03.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr.
10380/05.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2939/06.03.2019;
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. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2019 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 comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi
Primăriei Ţepu, care răspunde de punerea în aplicare.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 2 aprilie 2019
ANEXĂ

Planul local de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Ţepu
Având în vedere:
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 (aj. 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 instituții sau instituții publice, ONG-uri,centre sociale, adaptate nevoilor sociale
si resurselor disponibile la nivelul comunei Ţepu;
e) dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei şi a beneficiarilor de servicii sociale.
2. Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015, direcţia de
acţiune: consolidarea şi îmbunătăţirea asistenţei sociale la nivel comunitar, precum şi dezvoltarea serviciilor sociale adresate categoriilor vulnerabile /obiectivul
operaţional 2.3.4. si 2.3.6.
3. Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2014.
4. Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015.
5. Strategia naţională ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016- 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2016.
6. Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada
2018-2021, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/2018.
7. Programele de interes naţional aprobate prin:
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a) 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”;
b) 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 2019 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.
Nr
crt.

Cod serviciu

1

8891 CZ-C- III

Denumirea

Capacitate
Grad de ocupare

Centrul social de zi ptr. copii

30

80%

Bugetele estimate pe surse de finanțare
Buget
A
B
judeţean
79000

Buget local

C

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 necesară

Capac.
Clădire/
spațiu nec.
mp

B
A

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 2019 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-teritoriale (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 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.:
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a) cursuri de perfecţionare
Personalul de specialitate
b) cursuri de calificare

Nr. de persoane
--

Buget estimat
-----

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
Asistenţi 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. 61
din 29 martie 2019
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 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: 2.940/21.03.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr.
10379/05.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2940/06.03.2019;
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. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2019 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 comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi
Primăriei Vânători, care răspunde de punerea în aplicare.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 2 aprilie 2019
ANEXĂ

Planul local de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Vânători
Având în vedere:
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Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 3/13.02.2015, respectiv
următoarele obiective operaționale/direcții de acțiune:
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.
2. Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015, direcția de acțiune/obiectiv operațional: incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și reducerea numărului de
persoane expuse sărăciei sau excluziunii sociale;
Planul anual de acțiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate 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.
1.

CAPITOLUL I
Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale
Serviciul Public Local de Asistență Socială al comunei Vânători, acreditat să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată, 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.
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.

D.

Nr
crt.

Cod serviciu
social, conform
Nomenclatorului
serviciilor sociale

Denumirea
serviciului
social

Capacitatea

Grad
de
ocupare

1.
TOTAL

-

-

-

-

Bugetele estimate pe surse de finanțare,
pentru
serviciile sociale existente
Buget
Buget
A
B
C
local
județean
-

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
Număr
benef./zi
-

H
-

Capacitate
clădire/spațiu
necesar
- mp -

A

-

-

Bugetele estimate pe
surse de finanțare, pentru
serviciile sociale propuse
pentru a fi înființate
C

D

E

F

G

-

-

-

-

-

B

-

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. În anul
2019 se va reîncerca finanțarea acestui serviciu social.
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
9. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială:
f) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
g) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local;
h) 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;
i) 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;
j) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale (ex.: servicii de
ocupare a forței de muncă) – se actualizează cel puțin trimestrial;
10. 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;
11. Telefonul verde;
12. 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.;
13. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială;
14. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare, etc.;
15. 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.;
16. 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.:
d)

cursuri de perfecționare

Personalul de specialitate
e)

Număr de persoane
1

Buget estimat
600

Număr de persoane
-

Buget estimat
-

cursuri de calificare

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 (potrivit standardelor minime de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu, personalul serviciului organizează periodic sesiuni de
informare și consiliere a membrilor de familie care locuiesc împreună cu beneficiarul sau au grijă de acesta în afara perioadelor în care activează îngrijitorii
formali);
c.4. voluntari.
Număr de persoane
Buget estimat
c.2.
15
4.500 lei
g) 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 (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);
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 .............. ;
c) etc.

HOTĂRÂREA NR. 62
din 29 martie 2019
privind: aprobarea asocierii dintre Consiliul Județean Galați şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în
vederea organizării, la Galați, a Forumului de Cooperare în regiunea Dunării
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.488/22.03.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere solicitarea Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 3.488/20.03.2019;
Având în vedere adresa nr. X/311 din 6 februarie 2019 a Ministerului Afacerilor Externe cu privire la
acordarea Patronajului Președinției României la Consiliul Uniunii Europene pentru Forumul de Cooperare în
regiunea Dunării;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aprobă asocierea dintre Consiliul Județean Galați şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați,
în vederea organizării, la Galați, a Forumului de Cooperare în regiunea Dunării.
(2) Se aprobă Acordul–cadru de parteneriat prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele Consiliului Judeţean
Galaţi, a Acordului–cadru de parteneriat.
Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei, necesară organizării, la Galați, a Forumului de Cooperare în
Regiunea Dunării.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Universității „Dunărea de Jos” din Galați.
(2) Direcția de Economie și Finanţe, Direcția de Dezvoltare Regională şi Direcţia Patrimoniu din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 2 aprilie 2019
ANEXĂ
ACORD – CADRU DE PARTENERIAT
Nr. ______/______

Art.1. PĂRȚILE ACORDULUI
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, cu sediul în municipiul Galaţi, Str. Eroilor, nr. 7, jud. Galaţi, tel. 0236 – 30.25.20, fax 0236 - 46.07.03, cod fiscal 3127476,
reprezentată prin dl. Costel FOTEA – Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de partener eveniment, pe de o parte,
şi
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI, cu sediul în municipiul Galaţi, Str. Domnească, nr. 47, jud. Galaţi, tel. 0336130108, fax
0236461353, cod fiscal 3127522, reprezentată prin Rector, prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN, în calitate de organizator eveniment, pe de altă parte.
Art.2. OBIECTUL ACORDULUI
Asocierea în vederea organizării evenimentului „Forumul de Cooperare în regiunea Dunării” în perioada 10 – 13 aprilie 2019, pentru care s-a obţinut Patronajul
Ministerului Afacerilor Externe, evenimentul fiind inclus în marja activităţilor desfăşurate sub Președinția României la Consiliul UE.
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat constă în:
- organizarea evenimentului de bun-venit la sediul Consiliul Județean Galați, în data de 10 aprilie 2019;
- punerea la dispoziție a unei scene în holul Universității „Dunărea de Jos”, în perioada 10-13 aprilie 2019;
- asigurarea unui spectacol susținut de Ansamblul folcloric „Doina Covurluiului” din cadrul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați;
- asigurarea serviciilor de cazare pentru un număr de 10 persoane, participante la lucrările Forumului de Cooperare în regiunea Dunării;
- punerea la dispoziție a unei broșuri de prezentare a județului Galați;
- asigurarea resurselor materiale şi financiare pentru buna desfăşurare a evenimentului.
Contribuția Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați în cadrul acestui parteneriat constă în:
- organizarea evenimentului în zilele de 11-12 aprilie 2019 în holul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi strada Domnească, nr. 47;
- asigurarea infrastructurii şi logisticii necesare desfăşurării în bune condiţii a evenimentului;
- asigurarea cazării şi a meselor pentru participanţii la eveniment;
- transferul delegaţiilor de la şi la aeroport;
- asigurarea resurselor materiale şi financiare pentru buna desfăşurare a evenimentului.
Art.3. DURATA ACORDULUI
Prezentul acord este încheiat pentru perioada de desfăşurare a evenimentului.
Art.4. ANGAJAMENT DE RESPECTARE A PROCEDURII DE ACORDARE A PATRONAJULUI PREȘEDINȚIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII
EUROPENE
Părțile se angajează să respecte procedura operațională privind cooperarea cu parteneri asociativi în promovarea unor subiecte de interes pe perioada Președinției
României la Consiliul Uniunii Europene, în special în ceea ce privește sursele de finanțare, pe care le certifică a nu proveni de la persoane fizice sau juridice care
se încadrează în lista de excluderi din capitolul privind eligibilitatea, respectiv partide sau mișcări politice, entități cu tendințe extremiste, care vizează suprimarea
drepturilor și libertăților fundamentale sau care incită la ură, entități care nu promovează în activitatea lor teme de anvergură europeană.
Prezentul acord s-a încheiat astăzi,…………….., într-un număr de … exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
Semnatari:
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
PREŞEDINTE,
RECTOR,
COSTEL FOTEA
IULIAN GABRIEL BÎRSAN

HOTĂRÂREA NR. 63
din 29 martie 2019
privind: aprobarea proiectului și asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului „Programul
vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.623/22.03.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
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Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Judeţean
Galaţi;
Având în vedere Ghidul de finanțare din 8 noiembrie 2018 a Programului vizând educaţia şi conştientizarea
publicului privind gestionarea deşeurilor în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere adresa Administrației Fondului pentru Mediu nr. 1631/CB/28.11.2018 înregistrată la
Consiliul Județean Galați cu nr. 26965/29.11.2018;
Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 14, ale art. 91 alin. (1) lit. b) și ale alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă proiectul „Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea
deșeurilor”, în vederea depunerii spre finanțare a acestuia.
Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului
privind gestionarea deșeurilor” în cuantum de 435.887,00 lei (inclusiv TVA).
Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 43.600,00 lei, reprezentând contribuția proprie a UAT Județul Galați de
10% din valoarea eligibilă a proiectului „Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea
deșeurilor”.
Art.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare pentru finanțarea tuturor cheltuielilor ce pot
interveni pe parcursul derulării proiectului, cu scopul implementării acestuia în bune condiții.
Art.5. Se împuternicește domnul Costel FOTEA, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Galați, să
semneze contractul de finanțare și toate documentele necesare obținerii finanțării și implementării proiectului.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 2 aprilie 2019

HOTĂRÂREA NR. 64
din 29 martie 2019
privind: modificarea şi completarea Anexei nr. 13 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 290 din 19
decembrie 2018 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal
2019
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.297/22.03.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 – 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 486 alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi nr. 555/19.02.2019, înregistrată
la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 2297/19.02.2019;
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. m) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea
şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I. Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 13 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 290
din 19 decembrie 2018 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal
2019, aceasta urmând a avea conţinutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, care răspunde
şi de punerea în aplicare.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 2 aprilie 2019
ANEXĂ

TAXA pentru schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă, pentru persoanele care vor fi încadrate conform prevederilor art. 4 alin. 2 lit. m)
din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi
completările ulterioare
Nr. crt.
1.

Denumire taxă
Taxă pentru schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă, pentru persoanele care vor fi încadrate conform prevederilor art.
4 alin. 2 lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor
fizice, cu modificările şi completările ulterioare

Taxă
500 lei

HOTĂRÂREA NR. 65
din 29 martie 2019
privind: repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumei de 10.459 mii lei reprezentând sume defalcate
din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile județene şi comunale pe anul 2019
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.660/26.03.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 – 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vederea răspunsurile primite la adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 3660/25.03.2019 de la
municipiul Tecuci, oraş Bereşti şi oraş Tg. Bujor;
Având în vedere prevederile art. 4 lit. c) şi ale Anexei nr. 6 ale Legii nr. 50/ 2019 a bugetului de stat pe anul
2019;
Având în vedere prevederile art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale pe anul 2019, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă estimarea repartizării sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale pe anii 2020, 2021 şi 2022, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica se va comunica Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice
Galaţi, Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, precum şi
consiliilor locale din anexă.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA
Publicată astăzi, 2 aprilie 2019
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ANEXA nr. 1
Repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2019
Nr.
crt.

Denumire UAT

Denumire lucrare

1.

Judeţul Galaţi

Reabilitare şi modernizare drumuri
judeţene şi deszăpeziri drumuri judeţene

2.
3.
4.

Municipiul Tecuci
Oraş Bereşti
Oraş Tg. Bujor
Total

DJ 251
DJ 242B
DJ 242B

Lungime în
administrarea
U.A.T.-ului (km)
14,65
9,97
4,7
2
1,650
32,97

Tipul de îmbrăcăminte
Aşternere covor asfaltic
Modernizare prin realizare de
sistem rutier nou
Îmbrăcăminte din beton asfaltic
BA 16 (grosime 6 cm.)
Mixturi asfaltice

Sume
alocate – mii
lei
7.559
1.400
700
800
10.459
ANEXA nr. 2

Estimarea repartizării sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anii 2020, 2021 şi 2022

Nr. crt.
1.

Denumire UAT
Judeţul Galaţi
Total

Estimare an 2020 mii lei
5.230
5.230

Estimare an 2021 mii lei
5.230
5.230

Estimare an 2022 mii lei
5.230
5.230

HOTĂRÂREA NR. 66
din 29 martie 2019
privind: repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumei de 28.492 mii lei din cota de 7,5% din impozitul
pe venit estimat a se încasa în anul 2019 şi estimările cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% aplicată la
procentul de 73% din sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru
anii 2020—2022
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.375/29.03.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 – 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr.5537/20.03.2019,
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr.3542/21.03.2019;
Având în vederea răspunsurile primite la adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 3375/18.03.2019 de la
unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 4 lit. d) şi ale art. 6 alin. (2) din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe
anul 2019;
Având în vedere prevederile Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a cotei de 7,5% din impozitul pe venit
estimat a se încasa în anul 2019, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a cotei de 20% aplicată la procentul de
73% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% aplicată la procentul de
73% din sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, conform
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a cotei de 20% aplicată la procentul de
73% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% aplicată la procentul de
73% din sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021, conform
anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a cotei de 20% aplicată la procentul de
73% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% aplicată la procentul de
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73% din sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022, conform
anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.5. Sumele repartizate se utilizează pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală şi pentru cheltuielile de funcţionare pe care, în mod
justificat, nu pot fi finanţate din veniturile proprii şi din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale.
Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Judeţului Galaţi, Direcţiei Generale Regionale
a Finanţelor Publice Galaţi, precum şi consiliilor locale din anexă.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 2 aprilie 2019
ANEXA nr. 1

Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimata se încasa în anul 2019
mii lei
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Denumirea
unităţii administrativ–teritoriale
Total judeţ
Municipiul Galaţi
Municipiul Tecuci
Total municipii
Oraş Bereşti
Oraş Tg. Bujor
Total oraşe
Barcea
Bălăbăneşti
Bălăşeşti
Băleni
Băneasa
Bereşti–Meria
Braniştea
Brăhăşeşti
Buciumeni
Cavadineşti
Cerţeşti
Corni
Corod
Cosmeşti
Costache Negri
Cuca
Cudalbi
Cuza Vodă
Drăgăneşti
Drăguşeni
Fârţăneşti
Folteşti
Frumuşiţa
Fundeni
Ghidigeni
Gohor
Griviţa
Independenţa
Iveşti
Jorăşti
Lieşti
Matca
Măstăcani
Movileni
Munteni
Nămoloasa
Negrileşti
Nicoreşti
Oancea
Pechea
Piscu
Poiana
Priponeşti
Rădeşti
Rediu

28.492
3000
1000
4000
340
590
930
430
280
290
290
280
310
325
640
280
300
210
210
480
490
330
280
580
270
440
480
470
320
460
320
450
300
400
460
710
280
650
700
450
442
590
280
280
350
200
800
450
260
290
260
260
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Schela
Scânteieşti
Slobozia Conachi
Smârdan
Smulţi
Suceveni
Suhurlui
Şendreni
Tudor Vladimirescu
Tuluceşti
Ţepu
Umbrăreşti
Valea Mărului
Vânători
Vârlezi
Vlădeşti
Total comune

260
280
350
470
260
270
390
375
460
590
310
590
330
510
280
210
23.562
ANEXA nr. 2

Repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020
mii lei

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Denumirea
unităţii administrativ–teritoriale

Total judeţ
Municipiul Galaţi
Municipiul Tecuci
Total municipii
Oraş Bereşti
Oraş Tg. Bujor
Total oraşe
Barcea
Bălăbăneşti
Bălăşeşti
Băleni
Băneasa
Bereşti–Meria
Braniştea
Brăhăşeşti
Buciumeni
Cavadineşti
Cerţeşti
Corni
Corod
Cosmeşti
Costache Negri
Cuca
Cudalbi
Cuza Vodă
Drăgăneşti
Drăguşeni
Fârţăneşti
Folteşti
Frumuşiţa
Fundeni
Ghidigeni
Gohor
Griviţa
Independenţa
Iveşti
Jorăşti
Lieşti
Matca
Măstăcani
Movileni
Munteni
Nămoloasa
Negrileşti
Nicoreşti
Oancea

Cota de 20%
aplicată la
procentul de 73%
din sumele
defalcate din
TVA pentru
echilibrarea
bugetelor locale
45.368
21.927
3.215
25.142
237
524
761
467
146
167
172
153
266
317
716
180
215
170
158
549
484
198
159
542
197
484
416
373
236
397
278
501
240
274
343
735
131
786
897
356
243
556
154
189
297
103

Cota de 20%
aplicată la procentul
de 73% din sumele
din cota de 18,5%
din impozitul pe
venit pentru
echilibrarea
bugetelor locale
10.964
5.298
777
6.075
57
127
184
113
35
40
41
37
64
77
173
44
52
41
38
133
117
48
38
131
48
117
100
90
57
96
67
121
58
66
83
178
32
190
217
86
59
134
37
46
72
25

TOTAL

56.332
27.225
3.992
31.217
294
651
945
580
181
207
213
190
330
394
889
224
267
211
196
682
601
246
197
673
245
601
516
463
293
493
345
622
298
340
426
913
163
976
1.114
442
302
690
191
235
369
128
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Pechea
Piscu
Poiana
Priponeşti
Rădeşti
Rediu
Schela
Scânteieşti
Slobozia Conachi
Smârdan
Smulţi
Suceveni
Suhurlui
Şendreni
Tudor Vladimirescu
Tuluceşti
Ţepu
Umbrăreşti
Valea Mărului
Vânători
Vârlezi
Vlădeşti
Total comune

815
348
127
159
110
153
278
180
309
414
104
124
103
351
376
556
178
523
263
432
147
170
19.465

197
84
31
38
27
37
67
43
75
100
25
30
25
85
91
134
43
126
64
105
36
41
4.705

1.012
432
158
197
137
190
345
223
384
514
129
154
128
436
467
690
221
649
327
537
183
211
24.170
ANEXA nr. 3

Repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021
mii lei

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Denumirea
unităţii administrativ–teritoriale

Total judeţ
Municipiul Galaţi
Municipiul Tecuci
Total municipii
Oraş Bereşti
Oraş Tg. Bujor
Total oraşe
Barcea
Bălăbăneşti
Bălăşeşti
Băleni
Băneasa
Bereşti–Meria
Braniştea
Brăhăşeşti
Buciumeni
Cavadineşti
Cerţeşti
Corni
Corod
Cosmeşti
Costache Negri
Cuca
Cudalbi
Cuza Vodă
Drăgăneşti
Drăguşeni
Fârţăneşti
Folteşti
Frumuşiţa
Fundeni
Ghidigeni
Gohor
Griviţa
Independenţa
Iveşti
Jorăşti
Lieşti
Matca
Măstăcani
Movileni

Cota de 20%
aplicată la
procentul de 73%
din sumele
defalcate din
TVA pentru
echilibrarea
bugetelor locale
49.348
23.839
3.497
27.336
258
570
828
508
159
182
187
166
289
345
779
196
234
186
172
598
527
216
173
590
215
527
452
406
257
432
302
545
262
298
373
800
143
855
976
388
265

Cota de 20%
aplicată la procentul
de 73% din sumele
din cota de 18,5%
din impozitul pe
venit pentru
echilibrarea
bugetelor locale
10.964
5.298
777
6.075
57
127
184
113
35
40
41
37
64
77
173
44
52
41
38
133
117
48
38
131
48
117
100
90
57
96
67
121
58
66
83
178
32
190
217
86
59

TOTAL

60.312
29.137
4.274
33.411
315
697
1.012
621
194
222
228
203
353
422
952
240
286
227
210
731
644
264
211
721
263
644
552
496
314
528
369
666
320
364
456
978
175
1.045
1.193
474
324
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Munteni
Nămoloasa
Negrileşti
Nicoreşti
Oancea
Pechea
Piscu
Poiana
Priponeşti
Rădeşti
Rediu
Schela
Scânteieşti
Slobozia Conachi
Smârdan
Smulţi
Suceveni
Suhurlui
Şendreni
Tudor Vladimirescu
Tuluceşti
Ţepu
Umbrăreşti
Valea Mărului
Vânători
Vârlezi
Vlădeşti
Total comune

605
168
205
323
112
886
378
138
173
120
167
302
195
337
450
113
135
112
382
410
605
194
569
286
470
161
185
21.184

134
37
46
72
25
197
84
31
38
27
37
67
43
75
100
25
30
25
85
91
134
43
126
64
105
36
41
4.705

739
205
251
395
137
1.083
462
169
211
147
204
369
238
412
550
138
165
137
467
501
739
237
695
350
575
197
226
25.889
ANEXA nr. 4

Repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022
mii lei

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Denumirea
unităţii administrativ–teritoriale

Total judeţ
Municipiul Galaţi
Municipiul Tecuci
Total municipii
Oraş Bereşti
Oraş Tg. Bujor
Total oraşe
Barcea
Bălăbăneşti
Bălăşeşti
Băleni
Băneasa
Bereşti–Meria
Braniştea
Brăhăşeşti
Buciumeni
Cavadineşti
Cerţeşti
Corni
Corod
Cosmeşti
Costache Negri
Cuca
Cudalbi
Cuza Vodă
Drăgăneşti
Drăguşeni
Fârţăneşti
Folteşti
Frumuşiţa
Fundeni
Ghidigeni
Gohor
Griviţa
Independenţa

Cota de 20%
aplicată la
procentul de 73%
din sumele
defalcate din
TVA pentru
echilibrarea
bugetelor locale
52.445
25.339
3.716
29.055
274
606
880
539
169
193
199
177
307
367
828
209
249
197
182
635
560
229
184
627
228
560
481
431
273
459
321
580
278
317
396

Cota de 20%
aplicată la procentul
de 73% din sumele
din cota de 18,5%
din impozitul pe
venit pentru
echilibrarea
bugetelor locale
10.964
5.298
777
6.075
57
127
184
113
35
40
41
37
64
77
173
44
52
41
38
133
117
48
38
131
48
117
100
90
57
96
67
121
58
66
83

TOTAL

63.409
30.637
4.493
35.130
331
733
1.064
652
204
233
240
214
371
444
1.001
253
301
238
220
768
677
277
222
758
276
677
581
521
330
555
388
701
336
383
479
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Iveşti
Jorăşti
Lieşti
Matca
Măstăcani
Movileni
Munteni
Nămoloasa
Negrileşti
Nicoreşti
Oancea
Pechea
Piscu
Poiana
Priponeşti
Rădeşti
Rediu
Schela
Scânteieşti
Slobozia Conachi
Smârdan
Smulţi
Suceveni
Suhurlui
Şendreni
Tudor Vladimirescu
Tuluceşti
Ţepu
Umbrăreşti
Valea Mărului
Vânători
Vârlezi
Vlădeşti
Total comune

850
152
909
1.037
412
281
643
179
218
343
119
942
402
147
184
128
177
321
208
357
478
120
143
119
406
435
643
206
605
304
500
171
196
22.510

178
32
190
217
86
59
134
37
46
72
25
197
84
31
38
27
37
67
43
75
100
25
30
25
85
91
134
43
126
64
105
36
41
4.705

1.028
184
1.099
1.254
498
340
777
216
264
415
144
1.139
486
178
222
155
214
388
251
432
578
145
173
144
491
526
777
249
731
368
605
207
237
27.215

HOTĂRÂREA NR. 67
din 29 martie 2019
privind: trecerea unui mijloc fix (livadă) din domeniul public al județului Galaţi şi administrarea Serviciului Public Judeţean
de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi în domeniul privat al județului Galați și administrarea
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi, în vederea scoaterii din
funcţiune şi casării
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.210/20.03.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 196/18.01.2019 a Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public și Privat
al Judeţului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 1210/18.01.2019;
Având în vedere Avizul consultativ nr. 261/07.05.2014 al Direcției pentru Agricultura Județeană Galați – Unitatea
Fitosanitară Galați;
Având în vedere Memoriul tehnic nr. 49/O/19.05.2015 al Oficiului Fitosanitar Galați;
Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 348/2003 a pomiculturii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 10 şi art. 11 din Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile contractului de administrare directă nr. 27735/24.11.2017 – 48/06.12.2017 semnat între
Consiliul Judeţean Galaţi şi Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune,
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ–teritoriale şi ale
Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a
mijloacelor fixe;
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările
şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Galaţi și administrarea Serviciului Public Judeţean de
Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi în domeniul privat al județului Galați și administrarea Serviciului

Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 5 din martie 2019
Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a
mijlocului fix (livadă) prevăzut în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Public Judeţean de Administrare a
Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public și Privat al
Judeţului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 2 aprilie 2019
ANEXĂ

Datele de identificare ale mijlocului fix (livadă) care se trece din domeniul public al județului Galaţi și administrarea Serviciului Public Judeţean de
Administrare a Domeniului Public și Privat în domeniul privat al județului Galați și administrarea Serviciului Public Judeţean de Administrare a
Domeniului Public și Privat, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
Nr.
crt.
1

Cod de clasificare
2.4.2

Denumirea bunului
Livadă Zătun – suprafața: 6,49 ha

Anul dobândirii sau, după
caz, a dării în folosinţă
2002

Valoare de inventar (lei)
27.625

HOTĂRÂREA NR. 68
din 29 martie 2019
privind: aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul Galați de trecere a
unui imobil (teren), situat în comuna Valea Mărului, județul Galați, din domeniul public al comunei Valea
Mărului, județul Galați şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul Galați în
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.619/22.03.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 858 – 865 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aprobă solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul Galați de
trecere a unui imobil (teren), în suprafaţă de 635 m2, situat în comuna Valea Mărului, județul Galați, din domeniul
public al comunei Valea Mărului, județul Galați şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului,
județul Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați.
(2) Datele de identificare ale imobilului (teren) sunt cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(3) Predarea–primirea imobilului (teren) se va face pe bază de proces verbal în termen de 15 zile de la
aprobarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul Galați.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul Galați.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA
Publicată astăzi, 2 aprilie 2019
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ANEXĂ
Datele de identificare ale imobilului (teren) în suprafață de 635 m2 pentru care se solicită trecerea din domeniul public al comunei Valea Mărului,
județul Galați şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi
Imobil (teren), în suprafaţă de 635 m2, Lot nr. 1, situat în extravilanul comunei Valea Mărului, județul Galați, T 12, P 167 – nr. cad. 11400

HOTĂRÂREA NR. 69
din 29 martie 2019
privind: aprobarea Acordului între Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galaţi şi judeţul
Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Clădire didactică pentru plante tropicale”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.605/25.03.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4, 5 şi 6 ale Consiliului Judeţean
Galaţi;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 250/29.11.2018 privind aprobarea contractului de
administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în
administrarea Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați;
Având în vedere prevederile capitolului V – Drepturile părților, art. 4 – Drepturile proprietarului, punctul 3
din Contractul de administrare directă nr. 28023/28.12.2018 încheiat între județul Galați, prin Consiliul Județean
Galați şi Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați;
Având în vedere adresa Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galaţi nr.
848/21.03.2019, înregistrată la Consiliul Județean Galaţi cu nr. 3605/22.03.2019;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și c) şi alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aprobă Acordul între Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galaţi şi
judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Clădire didactică pentru plante tropicale”,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se împuternicește Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea în numele şi pe seama Consiliului
Judeţean Galaţi a Acordului.
Galaţi.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță”

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 2 aprilie 2019
ANEXĂ

Acord între Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galaţi şi judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea
investiţiei „Clădire didactică pentru plante tropicale”
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați, cod de identificare fiscală (CIF) 3127476, cu sediul în municipiul Galaţi, str.
Eroilor nr. 7, judeţul Galaţi, telefon: 0236302520, fax: 0236411099, reprezentat de domnul Costel FOTEA, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi
şi
Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 6A, judeţul Galaţi, Telefon:
0236/411888 reprezentat de domnul Mădălin ȘERBAN, în calitate de Manager, au convenit încheierea prezentului Acord.
Cadrul general:
Prin adresa Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galaţi nr. 848/21.03.2019, înregistrată la Consiliul Județean Galaţi cu nr.
3605/22.03.2019, s-a exprimat acordul cu privire la realizarea investiției: „Clădire didactică pentru plante tropicale”.
Beneficiarul final al investiţiei este Complexul Muzeal de Știinţele Naturii Galaţi, la care sera actuală adăposteşte un număr de 2.500 exemplare, din 300 specii
din diferite zone geografice, precum palmieri, plante suculente, bromelii, ferigi etc. Ținând cont de destinaţia iniţială a acestei sere (seră producţie), nu se pot crea
condiţii specifice grupelor de plante exotice de talie mare, ceea ce impune construirea urgentă a unor spaţii adecvate. Prin urmare se propune finalizarea
palmariului şi a serelor Corp 2A, 2B, 2C, precum şi realizarea serei 2D, spaţiu expoziţii temporare tematice, spaţiu tehnic, aferente palmariului.
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Conservarea patrimoniului existent se face cu dificultate, tratamentele fitosanitare nu pot fi aplicate selectiv şi pe măsura trecerii timpului creşte riscul de pierdere
a plantelor exotice din patrimoniul actual. Spaţiul de lucru al muncitorilor este extrem de redus, iar în perioada de primăvară, când se obţin răsaduri anuale şi
perene de plante, nu pot fi asigurate condiţiile optime de semănare şi repicaj.
De asemenea, lipsa unui laborator cu dotări specifice identificării unor boli sau dăunători, precum şi iniţierea unor teme de cercetare muzeografică sau
fundamentală, impun crearea urgentă a spaţiilor adecvate.
Activităţile didactice cu elevii din şcolile primare, gimnaziale sau liceale, se realizează în momentul de faţă cu un număr restrâns de copii, datorită lipsei unei săli
didactice multifuncţionale.
Noul Complex de Sere poate rezolva aceste neajunsuri, care în decursul timpului pot compromite activităţile ce se desfăşoară în sectorul botanic - preponderent
ca importanţă în cadrul ansamblului muzeal.
Art. 1. - Obiectul prezentului Acord
Constă în exprimarea acordului de către Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galaţi pentru derularea investiţiei „Clădire didactică pentru
plante tropicale”.
Art. 2. - Obligaţiile Consiliului Judeţean Galaţi
Va urmări execuţia şi va recepţiona, prin aparatul de specialitate, investiţia „Clădire didactică pentru plante tropicale”.
Consiliul Judeţean Galaţi va prelua investiţia de la constructor şi o va preda pentru exploatare pe bază de proces-verbal de predare-primire Complexului Muzeal
de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galaţi.
Art. 3. - Obligaţiile Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galaţi
Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galaţi va preda Consiliului Județean Galați documentația tehnică elaborată pentru realizarea
investiției (expertize și documentații proiectare – faza SF, inclusiv documentația cu certificatul de urbanism și avize/acorduri).
Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galaţi va permite accesul constructorului şi aparatului de specialitate, care va urmări derularea
investiţiei în imobilele respective în conformitate cu regulamentul de ordine interioară.
Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galaţi va pune la dispoziţie spaţii necesare derulării în bune condiţii
a investiţiei.
Va prelua spre exploatare investiţia respectivă, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 4. – Termene
Prezentul Acord se încheie pe durata derulării investiției „Clădire didactică pentru plante tropicale”.
Prezentul acord s-a semnat azi ............................... , în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare în parte.
Unitatea administrativ-teritorială judeţul Galaţi
Consiliul Județean Galați
Preşedinte,
Costel FOTEA

Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați
Manager,
Mădălin ȘERBAN

HOTĂRÂREA NR. 70
din 29 martie 2019
privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Fârțănești de trecere a unui bun imobil (teren) din
domeniul public al comunei Fârțănești și administrarea Consiliului Local al comunei Fârțănești în domeniul
public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.663/25.03.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean
Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), c) şi e) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aprobă solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Fârțănești pentru trecerea unui bun
imobil (teren) din domeniul public al comunei Fârțănești și administrarea Consiliului Local al comunei Fârțănești în
domeniul public al judeţului Galaţi și administrarea Consiliului Județean Galați.
(2) Datele de identificare ale bunului imobil prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în anexa ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Predarea–primirea imobilului (teren) se va face pe bază de proces verbal în termen de 15 zile de la
adoptării Hotărârii Consiliului Local al comunei Fârțănești de aprobare a solicitării Consiliului Județean Galați.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Local al comunei Fârţăneşti, județul Galați.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 2 aprilie 2019
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ANEXĂ
Datele de identificare ale bunului imobil (teren) în suprafață de 2.300 m2 pentru care se solicită trecerea din domeniul public al comunei Fârțănești și
administrarea Consiliului Local al comunei Fârțănești în domeniul public al judeţului Galaţi și administrarea Consiliului Județean Galați
Imobil (teren), în suprafaţă de 2.300 m2, situat în extravilanul comunei Fârțănești, județul Galați, T 124, P 2701

HOTĂRÂREA NR. 71
din 29 martie 2019
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului
actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.722/26.03.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al județului Galați,
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați și Hotărârea Guvernului nr. 847/29.11.2017
pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului
public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului
actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 249/19.12.2017 privind însuşirea raportului de
reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi în domeniul
privat al Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 16/26.01.2018 privind însușirea raportului de
evaluare a activelor fixe de natura terenurilor aflate în domeniul public al județului Galați, precum și modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al
bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 38/16.02.2018 privind modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al
municipiului Galați de trecere a unor suprafețe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului
Galați în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes județean,
cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 59/30.03.2018 privind alipirea unor terenuri în
vederea implementării proiectului „Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe – Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi”;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 178/24.09.2018 privind aprobarea solicitării
adresate Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul Galați de trecere a unor imobile (terenuri), situate în
comuna Valea Mărului, județul Galați, din domeniul public al comunei Valea Mărului, județul Galați şi din
administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în
administrarea Consiliului Județean Galați, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 38/26.02.2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Comunei Valea Mărului nr. 91/20.09.2018 privind aprobarea
trecerii unor suprafeţe de teren din domeniul public al UAT comuna Valea Mărului şi administrarea Consiliului Local
al comunei Valea Mărului în domeniul public al UAT judeţul Galaţi şi administrarea Consiliului Județean Galați, în
vederea implementării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 288/19.12.2018 privind aprobarea solicitării
adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al
municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi
în administrarea Consiliului Județean Galați;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galați nr. 735/19.12.2018 privind aprobarea
solicitării Consiliului Judeţean Galaţi de trecere a unor bunuri imobile - terenuri, din domeniul public al municipiului
Galaţi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 117/29.10.2015 privind aprobarea solicitării
adresate Consiliului Local al Unităţii administrativ-teritoriale comuna Valea Mărului pentru trecerea unor suprafeţe
de teren din domeniul public al Unităţii administrativ-teritoriale comuna Valea Mărului şi administrarea Consiliului
Local al comunei Valea Mărului în domeniul public al Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi, în vederea
finalizării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Mărului nr. 88/09.11.2015 privind acordul
Consiliului local al UAT comuna Valea Mărului referitor la trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al
UAT comuna Valea Mărului şi administrarea Consiliului local al comunei Valea Mărului în domeniul public al UAT
judeţul Galaţi, în vederea finalizării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în jud. Galaţi”;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Mărului nr. 18/26.01.2017 privind solicitarea
Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul Galați privind trecerea din domeniul public al judeţului Galaţi și
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administrarea Serviciului Public Județean de Administrarea Domeniului Public și Privat al județului Galați în
domeniul public al comunei Valea Mărului a imobilului – teren în suprafață totală de 20,1 ha;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 4/29.01.2019 privind aprobarea trecerii din
domeniul public al judeţului Galaţi și administrarea Serviciului Public Județean de Administrarea Domeniului Public
și Privat al județului Galați în domeniul public al comunei Valea Mărului a unor terenuri în suprafață totală de
194.549 m2;
Având în vedere adresa nr. MDRAPFE/159194/22.01.2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 28911/26.01.2018;
Având în vedere adresa nr. MDRAPFE/159194/25.01.2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 28911/1/30.01.2018;
Având în vedere adresa nr. MDRAP/7737/26.11.2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației
Publice, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 869/10.12.2018;
Având în vedere prevederile art. 3 alin.(3) şi ale art. 21 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se modifică și se înlocuiesc Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr.
260/19.12.2017 cu Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean
Galați nr. 16/26.01.2018, precum și următoarele hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi își încetează aplicabilitatea:
Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 210/26.10.2018 privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii
Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise
în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi, Hotărârea Consiliului Județean Galați nr.
57/30.03.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea
inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului
Galaţi, Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 2/10.01.2018 privind modificarea şi completarea Anexelor nr. 1 şi 2
ale Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor
imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi, Hotărârea Consiliului
Județean Galați nr. 39/16.02.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017
privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului
public al judeţului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 2 aprilie 2019
ANEXA nr. 1

LISTA
bunuri imobile înscrise în cartea funciară și care modifică inventarul
domeniului public al judeţului Galaţi
la poziţia 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Galaţi, str. Domnească nr. 61, Jud. Galaţi, C1 – an construire: 1880; suprafaţă construită la
sol: 601 mp; suprafaţă construită desfăşurată: 2.404 mp; Centru Cultural (D+P+1E+M); C2 – an construire: 2004; suprafaţă construită la sol: 356 mp; suprafaţă
construită desfăşurată: 356 mp; Sală Spectacol – (P) – nefinalizată – amprentă fundaţie; Teren intravilan 1.288 mp, categorie de folosinţă: curţi construcţii; Teren
neînprejmuit; Terenul este împrejmuit astfel: la Nord: neîmprejmuit (pct. 1-2) şi construcţii (pct. 2-7), la Est: neîmprejmuit, la Sud neîmprejmuit, la Vest:
construcţie (pct. 25–1)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.688.518,00 din care 898.680,00 – teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr.
260/19.12.2017, nr. cadastral 126316”;
la poziția 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Galați, str. Brăilei nr. 177, judeţul Galaţi, C1 – clădire subterană cobaltoterapie, demisol,
suprafaţa construită la sol 938 mp, suprafaţa desfăşurată 938 mp, construită în anul 2001, clădirea este realizată din B.A. și acoperită cu biută de pământ; C2 clădire diagnostic tratament, subsol, demisol, parter și 3 etaje, suprafața construită la sol 3.622 mp, suprafața desfăşurată 21.732 mp, construită în anul 1970,
clădirea este realizată din B.A., acoperiș tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; C3 - punct control acces, parter, suprafaţa construită la sol 49 mp, suprafaţa
desfăşurată 49 mp, construită în anul 1970, clădirea este din B.A., zidărie din cãrãmidã, acoperiş tip terasã hidroizolatã cu pânzã bituminoasã; C4 - Pasaj de
trecere (parter), suprafața construită la sol 40 mp, suprafața desfășurată 40 mp, construită în anul 1970, clădirea este din zidărie de cărămidă, acoperiș tip terasă
hidroizolată cu pânză bituminoasă; C5 - Clădire spital, subsol, demisol, parter și 9 etaje, suprafaţa construită la sol 2.346 mp, suprafaţa desfăşurată 28.152 mp,
construită în anul 1970, clădirea este din B.A., zidărie din cărămidă, acoperiș tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; C6 - magazin, parter, suprafața
construită la sol 106 mp, suprafața desfășurată 106 mp, construită în anul 1987, clădirea este din B.A., zidărie din cărămidă, acoperită cu tablă ondulată; C7 grup electrogen, parter, suprafaţa construită la sol 16 mp, suprafaţa desfăşurată 16 mp, construită în anul 2007, clădirea este zidărie din cãrãmidã, acoperită cu
tablă ondulată; C8 - Amfiteatru (parter), suprafața construită la sol 209 mp, suprafaţa desfăşurată 209 mp, construită în anul 1970, clădirea este din B.A., zidărie
din cărămidă, acoperiș tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; C9 - anexe grup gospodăresc, demisol + parter, suprafaţa construită la sol 1.088 mp,
suprafaţa desfăşurată 2.176 mp, construită în anul 1970, clădirea este din B.A. şi zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasă hidroizolatã cu pânzã bituminoasã; C10
- anexã acces beci, demisol, suprafaţa construită la sol 30 mp, suprafaţa desfăşurată 30 mp, construită în anul 1991, clădirea este din cadru de cornier şi ţevi,
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acoperitã cu tablã cutatã; C11 - magazie, parter, suprafaţa construită la sol 399 mp, suprafaţa desfăşurată 399 mp, construită în anul 1992, clădirea este realizată
din cadru de cornier şi ţevi metalice, acoperitã cu tablã cutatã; C12 - birouri Serviciu tehnic, parter, suprafaţa construită la sol 91 mp, suprafaţa desfăşurată 91 mp,
construită în anul 1970, clădirea este din B.A. şi zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasă hidroizolatã cu pânzã bituminoasã; C13 - centrală termică, parter,
suprafaţa construită la sol 702 mp, suprafaţa desfăşurată 702 mp, construită în anul 1970, clădirea este din B.A. şi zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasã
hidroizolatã cu pânză bituminoasă; C14 – garaje, parter, suprafaţa construită la sol 78 mp, suprafaţa desfăşurată 78 mp, construită în anul 1970, clădirea este din
B.A. şi zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasă hidroizolatã cu pânzã bituminoasã; C15 – magazie, parter, suprafaţa construită la sol 234 mp, suprafaţa
desfăşurată 234 mp, construită în anul 1992, clădirea este realizată din cadru de cornier şi ţevi metalice, acoperitã cu tablã cutatã; C16 – atelier, parter, suprafaţa
construită la sol 59 mp, suprafaţa desfăşurată 59 mp, construită în anul 1992, clădirea este realizată din cadru de cornier și țevi metalice, acoperită cu tablă cutată;
C17 - serã, parter, suprafaţa construită la sol 113 mp, suprafaţa desfăşurată 113 mp, construită în anul 1970, clădirea este realizată din cadru de cornier şi ţevi
metalice, acoperitã cu sticlã; C18 - magazie, parter, suprafaţa construită la sol 57 mp, suprafaţa desfăşurată 57 mp, construită în anul 1992, clădirea este realizată
din cadru de cornier și țevi metalice, acoperită cu tablă cutată; C19 - Stație reglare gaze, parter, suprafaţa construită la sol 45 mp, suprafaţa desfăşurată 45 mp,
construită în anul 1970, clădirea este din B.A. şi zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasă hidroizolatã cu pânzã bituminoasã; C20 - punct control acces, parter,
suprafaţa construită la sol 9 mp, suprafaţa desfăşurată 9 mp, construită în anul 1970, clădirea este din B.A. şi zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasã hidroizolatã
cu pânză bituminoasă; C21 – Stocator O2, parter, suprafața construită la sol 41 mp, suprafața desfășurată 41 mp, construită în anul 2000 și este realizată din tablă
de oțel; C22 - Stație O2, parter, suprafaţa construită la sol 102 mp, suprafaţa desfăşurată 102 mp, construită în anul 1970, clădirea este din B.A.şi zidãrie din
cãrãmidã, acoperiş tip terasã hidroizolatã cu pânză bituminoasă; C23 - bloc locuințe Sãnãtatea 38 (parter + 4 etaje), suprafaţa construită la sol 288 mp, suprafaţa
desfăşurată 1.440 mp, construită în anul 1984, clădirea este din B.A., zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasã hidroizolatã cu pânză bituminoasă; C24 - bloc
locuinţe Sãnãtatea 60, (parter + 4 etaje), suprafaţa construitã la sol 448 mp, suprafaţa desfãşuratã 2.290 mp, construită în anul 1981, clădirea este din B.A., zidãrie
din cãrãmidã, acoperiş tip terasã hidroizolatã cu pânză bituminoasă; C25 - clădire bazine acumulare, parter, suprafaţa construită la sol 20 mp, suprafaţa
desfăşurată 20 mp, construită în anul 1970, clădirea este din B.A., acoperită cu biută de pãmânt; C26 – biserică, parter, suprafaţa construită la sol 209 mp,
suprafaţa desfăşurată 209 mp, construită în anul 2000, clădirea este din B.A. și zidărie din cărămidã, acoperită cu tablă lisă; C27 – clopotniță, parter, suprafaţa
construită la sol 22 mp, suprafaţa desfăşurată 22 mp, construită în anul 2002, clădirea este realizată din cadru de cornier și țevi metalice, acoperită cu tablă cutată;
C28 – anexă, parter, suprafaţa construită la sol 10 mp, suprafaţa desfăşurată 10 mp, construită în anul 2002, clădirea este realizată din cadru de cornier și țevi
metalice, acoperită cu tablă cutată; C29 – anexă, parter, suprafaţa construită la sol 37 mp, suprafaţa desfăşurată 37 mp, construită în anul 2002, clădirea este
realizată din cadru de cornier și țevi metalice, acoperită cu tablă cutată; C30 – anexă, parter, suprafaţa construită la sol 15 mp, suprafaţa desfăşurată 15 mp,
construită în anul 2005, clădirea este realizată din cadru de cornier și țevi metalice, acoperită cu tablă cutată; C31 - grup electrogen, parter, suprafaţa construită la
sol 17 mp, suprafaţa desfăşurată 17 mp, construită în anul 1970, clădirea este din B.A. şi zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasă hidroizolatã cu pânzã
bituminoasã; Teren intravilan, categoria de folosință – curți, construcții, suprafaţa 71.594 mp - lot 2/1; teren împrejmuit astfel: la nord: gard panouri din beton şi
neîmprejmuit (între pct. 7-8) şi construcţie (între pct. 8-14), la est: gard panouri din beton, la sud: gard panouri din beton (pct. 31-41) și negrănițuit (pct. 41-43),
la vest: gard panouri din beton; Vecinătăţi: N - Str. Stadionului, S - Proprietate publică a municipiului Galați, V - Str. Brăilei nr. 177, E - Proprietate publică a
municipiului Galați”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „135.418.293,85 din care 52.903.616,34 - teren”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr.
260/19.12.2017, nr. cadastral 126335”;
la poziția 48, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DJ 242A Rădeşti (DN 24D) – Berești – Gănești – DN 26 km: 0+000 – 25+390”; coloana 3 va
avea următorul cuprins:, Lungime totală - 25+390 km, Lățime drum – 6 m, Ampriză și zonă de siguranță – 16 m”; coloana 5 va avea următorul cuprins:
„13.247.608,09”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 100567, nr. cadastral 101020, nr. cadastral 100128, nr. cadastral
101021, nr. cadastral 100170, nr. cadastral 100127, nr. cadastral 100750, nr. cadastral 102503, nr. cadastral 102507, nr. cadastral 101591, nr. cadastral 101665,
nr. cadastral 102512, nr. cadastral 103644,nr. cadastral 103642, nr. cadastral 103643, nr. cadastral 102514, nr. cadastral 102505 nr. cadastral 102506, nr. cadastral
102509, nr. cadastral 101590, nr. cadastral 102504”;
la poziția nr. 53, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DJ 251A Matca-Corod-Blânzi-Drăgușeni-DN 24D km: 0+000 – 32+000”; coloana 3 va avea
următorul cuprins: „Lungime totală – 32,000 km, Lățime drum – 6 m, Ampriză și zonă de siguranță – 16 m”; coloana 5 va avea următorul cuprins:
„20.728.390,97”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 103867, nr. cadastral 103868, nr. cadastral 104771, nr. cadastral
104795, nr. cadastral 104759, nr. cadastral 103866, nr. cadastral 103865, nr. cadastral 105150, nr. cadastral 105149, nr. cadastral 100980, nr. cadastral 100969,
nr. cadastral 100973, nr. cadastral 100972, nr. cadastral 101324”;
la poziția 64, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DJ 241F Limită Jud. Vrancea – Huştiu – Ciorăşti - DN 24 km: 30+000 – 35+376”; coloana 3 va
avea următorul cuprins: „Lungime totală – 5,376 km, lățime drum – 5,00 m, ampriză și zonă de siguranță – 15,00 m”; coloana 5 va avea următorul cuprins:
„2.408.539,90”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 101408, nr. cadastral 101407, nr. cadastral 101404, nr. cadastral
101406, nr. cadastral 101405”;
la poziția 66, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DJ 242C Bălăbănești (DN 24D) – Lungești – limită jud. Vaslui (km 6+241) – limită jud. Vaslui
(km 12+508) – Berești Meria (intersecție DC 36)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime totală – 13,343 km, lățime drum – 5,50 m, ampriză și zonă de
siguranță – 15,50 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.170.264,00”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral
100741, nr. cadastral 100742, nr. cadastral 102402, nr. cadastral 102403”;
la poziţia 93, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P2 DJ 240 Ţigăneşti (DN 24)-Ungureni-Negrileşti-Slobozia Corni-Tălpigi-Ghidigeni-Priponeşti
(DN 24)”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Munteni, Jud. Galaţi, DJ 240 (de la km 0+575 până la km 0+620); C1 - construcţie industrială şi edilitară:
pod beton – P2 (de la km 0+575 până la km 0+620), suprafaţă construită la sol: 456 mp, suprafaţă construită desfăşurată: 456 mp”; coloana 5 va avea următorul
cuprins: „607.992,70”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 105523-C1”;
la poziţia 95, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P4 DJ 240 Ţigăneşti (DN 24)-Ungureni-Negrileşti-Slobozia Corni-Tălpigi-Ghidigeni- Priponeşti
(DN 24)”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Negrileşti, Jud. Galaţi, DJ 240 (de la km 6+630 până la km 6+650); C1 - construcţie industrială şi edilitară:
pod beton – P4 (de la km 6+630 până la km 6+650), suprafaţă construită la sol: 206 mp, suprafaţă construită desfăşurată: 206 mp”; coloana 5 va avea următorul
cuprins: „260.568,30”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 102918-C1”;
la poziţia 96, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P5 DJ 240 Ţigăneşti (DN 24)-Ungureni-Negrileşti-Slobozia Corni-Tălpigi-Ghidigeni- Priponeşti
(DN 24)”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Ghidigeni, Jud. Galaţi, DJ 240 (de la km 16+820 până la km 16+840); C1 - construcţie industrială şi
edilitară: pod beton – P5 (de la km 16+820 până la km 16+840), suprafaţă construită la sol: 218 mp, suprafaţă construită desfăşurată: 218 mp”; coloana 5 va avea
următorul cuprins: „303.996,35”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 102102-C1”;
la poziţia 97, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P6 DJ 240 Ţigăneşti (DN 24)-Ungureni-Negrileşti-Slobozia Corni-Tălpigi-Ghidigeni- Priponeşti
(DN 24)”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Ghidigeni, Jud. Galaţi, DJ 240 (de la km 21+350 până la km 21+440); C1 - construcţie industrială şi
edilitară: pod beton – P6 (de la km 21+350 până la km 21+440), suprafaţă construită la sol: 936 mp, suprafaţă construită desfăşurată: 936 mp”; coloana 5 va avea
următorul cuprins: „1.317.317,53”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 102101-C1”;
la poziţia 98, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P7 DJ 240 Ţigăneşti (DN 24)-Ungureni-Negrileşti-Slobozia Corni-Tălpigi-Ghidigeni- Priponeşti
(DN 24)”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Ghidigeni, Jud. Galaţi, DJ 240 (de la km 21+600 până la km 21+615); C1 - construcţie industrială şi
edilitară: pod beton – P7 (de la km 21+600 până la km 21+615), suprafaţă construită la sol: 129 mp, suprafaţă construită desfăşurată: 129 mp”; coloana 5 va avea
următorul cuprins: „217.140,25”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 102124-C1”;
la poziţia 114, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P23 DJ 242A Rădeşti (DN 24D) – Berești – Gănești – DN 26”; coloana 3 va avea următorul
cuprins: „Loc. Bereşti, Jud. Galaţi, DJ 242A (de la km 15+100 până la km 15+136); C1 - construcţie industrială şi edilitară: pod beton – P 23 (de la km 15+100
până la km 15+136), suprafaţă construită la sol: 406 mp, suprafaţă construită desfăşurată: 406 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „521.136,60”; coloana 6
va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 101666-C1”;
la poziţia 116, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P25 DJ 242A Rădeşti (DN 24D) – Berești – Gănești – DN 26”; coloana 3 va avea următorul
cuprins: „Loc. Bereşti-Meria, Jud. Galaţi, DJ 242A (de la km 20+490 până la km 20+510); C1 - construcţie industrială şi edilitară: Pod beton – P 25 (de la km
20+490 până la km 20+510), suprafaţă construită la sol: 206 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „289.520,34”; coloana 6 va avea următorul cuprins:
„H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 102815-C1”;
la poziția 152, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P59 DJ 251A Matca-Corod-Blânzi-Drăgușeni-DN 24D”; coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Loc. Corod, jud. Galați, Cv136 stg. – Cv24 P278 dr. - DJ251A, km 18+470; C1 - construcţie industrială şi edilitară: pod beton – P59 – DJ251A km 18+470,
suprafață construită la sol: 171 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „246.092,29”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr.
cadastral 105220-C1”;
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la poziția 153, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P60 DJ 251A Matca-Corod-Blânzi-Drăgușeni-DN 24D”; coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Loc. Nicopole, com. Drăguşeni, jud. Galați, DJ 251A, km 23+415 – Hr809; C1 - construcţie industrială şi edilitară: pod beton – P60 – DJ251A km 23+415,
suprafață construită la sol: 151 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „173.712,20”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr.
cadastral 101731-C1”;
la poziția 154, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P61 DJ 251A Matca-Corod-Blânzi-Drăgușeni-DN 24D”; coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Loc. Fundeanu, com. Drăguşeni, jud. Galați, DJ 251A, km 24+914 – Pr4; C1 - construcţie industrială şi edilitară: pod beton – P61 – DJ 251A km 24+914,
suprafață construită la sol: 154 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „231.616,26”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr.
cadastral 101732-C1”;
la poziția 155, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P62 DJ 251A Matca-Corod-Blânzi-Drăgușeni-DN 24D”; coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Loc. Drăgușeni, jud. Galați, DJ 251A, km 29+757 – Pr511; C1 - construcţie industrială şi edilitară: pod beton – P62 – DJ251A km 29+757, suprafață construită
la sol: 140 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „260.568,30”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 101738-C1”;
la poziția 157, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P64 DJ 251B Blânzi-Cerţeşti–Cotoroaia-Ciureştii Noi-Bălăbăneşti”; coloana 3 va avea
următorul cuprins: „Loc. Cerţeşti, jud. Galați, DJ 251B (km 10+650); C1 - construcţie industrială şi edilitară: pod beton – P64 – DJ251B, km 10+650, suprafață
construită la sol: 146 mp, suprafaţă construită desfăşurată: 146 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „159.236,19”; coloana 6 va avea următorul cuprins:
„H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 101579-C1”;
la poziția 158, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P65 DJ 251B Blânzi-Cerţeşti–Cotoroaia-Ciureştii Noi-Bălăbăneşti”; coloana 3 va avea
următorul cuprins: „Loc. Cerţeşti, jud. Galați, DJ 251B (km 11+320); C1 - construcţie industrială şi edilitară: pod beton – P65 – DJ251B (km 11+320), suprafață
construită la sol: 233 mp, suprafaţă construită desfăşurată: 233 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „173.712,20”; coloana 6 va avea următorul cuprins:
„H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 101578-C1”;
la poziția 159, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P66 DJ 251B Blânzi-Cerţeşti–Cotoroaia-Ciureştii Noi-Bălăbăneşti”; coloana 3 va avea
următorul cuprins: „Loc. Cerţeşti, jud. Galați, DJ 251B (km 12+150); C1 - construcţie industrială şi edilitară: pod beton – P66 – DJ251B, km 12+150, suprafață
construită la sol: 393 mp, suprafaţă construită desfăşurată: 393 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „506.660,58”; coloana 6 va avea următorul cuprins:
„H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 101577-C1”;
la poziția 160, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P67 DJ 251B Blânzi-Cerţeşti–Cotoroaia-Ciureştii Noi-Bălăbăneşti”; coloana 3 va avea
următorul cuprins: „Loc. Cotoroaia, jud. Galați, DJ 251B (km 13+800); C1 - construcţie industrială şi edilitară: pod beton – P67 – DJ251B, km 13+800, suprafață
construită la sol: 343 mp, suprafaţă construită desfăşurată: 343 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „303.996,35”; coloana 6 va avea următorul cuprins:
„H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 101576-C1”;
la poziția 161, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P68 DJ 251B Blânzi-Cerţeşti–Cotoroaia-Ciureştii Noi-Bălăbăneşti”; coloana 3 va avea
următorul cuprins: „Loc. Bălăşeşti, jud. Galați, DJ 251B (km 21+000); C1 - construcţie industrială şi edilitară: pod beton – P68 – DJ251B, km 21+000, suprafață
construită la sol: 247 mp, suprafaţă construită desfăşurată: 247 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „303.996,35”; coloana 6 va avea următorul cuprins:
„H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 101563-C1”;
la poziția 162, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P69 DJ 251B Blânzi-Cerţeşti–Cotoroaia-Ciureştii Noi-Bălăbăneşti”; coloana 3 va avea
următorul cuprins: „Loc. Bălăşeşti, jud. Galați, DJ 251B (km 22+000); C1 - construcţie industrială şi edilitară: pod beton – P69 – DJ251B, km 22+000, suprafață
construită la sol: 403 mp, suprafaţă construită desfăşurată: 403 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „492.184,57”; coloana 6 va avea următorul cuprins:
„H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 101581-C1”;
la poziția 164, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P71 DJ 251B Blânzi-Cerţeşti–Cotoroaia-Ciureştii Noi-Bălăbăneşti”; coloana 3 va avea
următorul cuprins: „Loc. Bălăşeşti, jud. Galați, DJ 251B (km 24+900); C1 - construcţie industrială şi edilitară: pod beton – P71 – DJ251B, km 24+900, suprafață
construită la sol: 236 mp, suprafaţă construită desfăşurată: 236 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „275.044,32”; coloana 6 va avea următorul cuprins:
„H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 101580-C1”;
la poziția 175, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P82 DJ 253 Umbrăreşti-Cudalbi-Băleni-Viile”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc.
Cudalbi, jud. Galați, DJ 253 km 12+590; C1 - construcţie industrială şi edilitară: pod beton – P82 – DJ 253, km 12+590, suprafață construită la sol: 204 mp,
suprafaţă construită desfăşurată: 204 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „289.520,34”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017,
nr. cadastral 106150-C1”;
la poziția 176, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P83 DJ 253 Umbrăreşti-Cudalbi-Băleni-Viile”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc.
Cudalbi, jud. Galați, DJ 253 km 15+890; C1 - construcţie industrială şi edilitară: pod beton – P83 – DJ 253, km 15+890, suprafață construită la sol: 121 mp,
suprafaţă construită desfăşurată: 121 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „159.236,19”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017,
nr. cadastral 106526-C1”;
la poziția 177, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P84 DJ 253 Umbrăreşti-Cudalbi-Băleni-Viile”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc.
Cudalbi, jud. Galați, DJ 253 km 16+520; C1 - construcţie industrială şi edilitară: pod beton – P84 – DJ 253, km 16+520, suprafață construită la sol: 282 mp,
suprafaţă construită desfăşurată: 282 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „361.900,42”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017,
nr. cadastral 106152-C1”;
la poziția 180, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P89 DJ 253 Umbrăreşti-Cudalbi-Băleni-Viile”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc.
Fârţăneşti, jud. Galați, DJ 253 km 40+042; C1 - construcţie industrială şi edilitară: pod beton – P89 – DJ 253, km 40+042, suprafață construită la sol: 229 mp,
suprafaţă construită desfăşurată: 229 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „303.996,35”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017,
nr. cadastral 102321-C1”;
la poziţia 184, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P91 DJ 255 Independenţa–Piscu-Slobozia Conachi–Cuza Vodă-Pechea–Rediu-Fârţăneşti–
Măstăcani”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Rediu, Jud. Galaţi, DJ 255 km 27+095 – Pr423; C1 - construcţie industrială şi edilitară: pod beton – P91
– DJ255 km 27+095, suprafaţă construită la sol: 292 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „448.756,52”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr.
260/19.12.2017, nr. cadastral 102259-C1”;
la poziţia 187, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P93 DJ 255 Independenţa–Piscu-Slobozia Conachi–Cuza Vodă-Pechea–Rediu-Fârţăneşti–
Măstăcani”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Rediu, Jud. Galaţi, DJ 255 km 28+700 – P1061; C1 - construcţie industrială şi edilitară: pod beton – P93
– DJ255 km 28+700, suprafaţă construită la sol: 187 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „260.568,30”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr.
260/19.12.2017, nr. cadastral 102258-C1”;
la poziţia 190, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P96 DJ 255 Independenţa–Piscu-Slobozia Conachi–Cuza Vodă-Pechea–Rediu-Fârţăneşti–
Măstăcani”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Cuca, Jud. Galaţi, DJ 255 km 33+600 – Hr160; C1 - construcţie industrială şi edilitară: pod beton – P96
– DJ255 km 33+600, suprafaţă construită la sol: 181 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „243.092,29”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr.
260/19.12.2017, nr. cadastral 102836-C1”;
la poziţia 192, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P99 DJ 255 Independenţa–Piscu-Slobozia Conachi–Cuza Vodă-Pechea–Rediu-Fârţăneşti–
Măstăcani”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Măstăcani, Jud. Galaţi, DJ 255 km 51+473 – Hr213; C1 - construcţie industrială şi edilitară: pod beton –
P99 – DJ255 km 51+473, suprafaţă construită la sol: 341 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „448.756,52”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J.
nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 102111-C1”;
la poziţia 194, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P1 DJ 242C Bălăbănești (DN 24D) – Lungești – limită jud. Vaslui (km 6+241) – limită jud.
Vaslui (km 12+508) – Berești Meria (intersecție DC 36)”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Bălăbăneşti, Jud. Galaţi, P181, DJ 242C - km 3+871; C1 construcţie industrială şi edilitară: pod beton – P1 – DJ242C km 3+871, suprafaţă construită la sol: 258 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „434.280,51”;
coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 101115-C1”;
la poziţia 196, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P3 DJ 242C Bălăbănești (DN 24D) – Lungești – limită jud. Vaslui (km 6+241) – limită jud.
Vaslui (km 12+508) – Berești Meria (intersecție DC 36)”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Bereşti - Meria, Jud. Galaţi, Hr 22, DJ 242C - km 13+035;
C1 - construcţie industrială şi edilitară: pod beton – P3 – DJ242C km 13+035, suprafaţă construită la sol: 227 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins:
„361.900,42”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 102588-C1”;
la poziţia 198, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P44 DJ 241F Limită jud. Vrancea-Huştiu-Ciorăşti-DN 24; coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Loc. Ciorăşti, Jud. Galaţi, DJ 241F (de la km 31+730 până la km 31+744); C1 - construcţie industrială şi edilitară: pod beton – P44 (de la km 31+730 până la
km 31+744), suprafaţă construită la sol: 145 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „202.664,23”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr.
260/19.12.2017, nr. cadastral 101404-C1”;
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la poziţia 224, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P98 DJ 255 Independenţa–Piscu-Slobozia Conachi–Cuza Vodă-Pechea–Rediu-Fârţăneşti–
Măstăcani”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Fârţăneşti, Jud. Galaţi, DJ 255 km 46+480 – Pr1959; C1 - construcţie industrială şi edilitară: pod beton –
P98 – DJ255 km 46+480, suprafaţă construită la sol: 618 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „883.037,02”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J.
nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 102270-C1”;
la poziția 249, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Unitatea medico-socială Gănești”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Gănești, Cvartal
22, jud. Galați, P 278/2, 279/1, 280, 286, 287, 288, 289, 290, 291/1, 291/2, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 304/2, 305, 306/2, 309/1; C1 – anexă (casă portar) suprafață construită la sol: 28 mp; este realizată din cărămidă în anul 1969, nu deține lift și nici certificat de performanță energetică; C2 – construcție locuință
(locuință medic) - suprafață construită la sol: 132 mp; este realizată din cărămidă în anul 1978, nu deține lift și nici certificat de performanță energetică; C3 –
construcție C.A.S. (pavilion 2 modernizat) - suprafață construită la sol: 363 mp; este realizată din cărămidă în anul 1910 și modernizat în anul 2000, are etaj, nu
deține lift și nici certificat de performanță energetică; C4 – construcție C.A.S. (pavilion central) - suprafață construită la sol: 932 mp; este realizată din cărămidă
în anul 1910, are etaj (parţial), nu deține lift și nici certificat de performanță energetică; C5 – construcție anexă (magazie alimente) - suprafață construită la sol: 60
mp; este realizată din cărămidă în anul 1968, nu deține lift și nici certificat de performanță energetică; C6 – construcție anexă (morga) - suprafață construită la
sol: 21 mp; este realizată din cărămidă în anul 1988, nu deține lift și nici certificat de performanță energetică; C7 – construcție anexă (magazie lemne) - suprafață
construită la sol: 40 mp; este realizată din paiantă în anul 1910, nu deține lift și nici certificat de performanță energetică; C8 – construcție anexă (grajd animale) suprafață construită la sol: 159 mp; este realizată din paiantă în anul 1910, nu deține lift și nici certificat de performanță energetică; C9 – construcție C.I.E.
(depozit carburanți) - suprafață construită la sol: 19 mp; este realizată din cărămidă în anul 1970, nu deține lift și nici certificat de performanță energetică; C10 –
construcție anexă (garaj auto) - suprafață construită la sol: 151 mp; este realizată din cărămidă în anul 1957, nu deține lift și nici certificat de performanță
energetică; C11 – construcție anexă (spălătorie) - suprafață construită la sol: 256 mp; este realizată din cărămidă în anul 1910, nu deține lift și nici certificat de
performanță energetică; C12 – construcție C.I.E. (pavilion 1) - suprafață construită la sol: 157 mp; este realizată din cărămidă în anul 1910, nu deține lift și nici
certificat de performanță energetică; C13 – construcție C.I.E. (stație clorinare) - suprafață construită la sol: 24 mp; este realizată din cărămidă în anul 1978, nu
deține lift și nici certificat de performanță energetică; C14 – construcție C.A.S. (birouri) - suprafață construită la sol: 70 mp; este realizată din cărămidă în anul
1969, nu deține lift și nici certificat de performanță energetică; C15 – construcție (casă de apă) - suprafață construită la sol: 11 mp; este realizată din cărămidă în
anul 1976, nu deține lift și nici certificat de performanță energetică; Teren intravilan - suprafața 51.710 mp, din care: 28.038 mp categoria de folosință: arabil,
T22, P 279/1, 280, 287, 288, 289,290,291/1, 291/2, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 304/2, 306/2, 309/1; 2.833 mp categoria de folosință – vie, T22, P 291/1, 291/2,
298, 299, 300, 309/1; 1.513 mp categoria de folosință – livadă, T22, P 280; 2.816 mp categoria de folosință – pășune, T22, P 278/2, 286; 16.510 mp categoria de
folosință – curți, construcții, T22, P 280, 288, 291/1, 291/2, 298, 299, 300, 305”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.702.986,18 din care 494.582,00 teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 385/14.11.2003, H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 102658”.
ANEXA nr. 2
LISTA
Bunuri imobile înscrise în cartea funciară și care completează inventarul domeniului public al judeţului Galaţi

Poz.
înreg.

Cod de
clasificare

266

1.3.7.2

Drum județean 251M

267

1.6.2.

Unitatea de Primiri Urgenţe
– Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă „Sf. Apostol
Andrei” Galaţi

268

-

Denumirea bunului

Teren
269

Teren

270

Teren

271

1.6.2.

Spitalul Orășenesc Târgu
Bujor

272

-

Teren

Anul dobândirii
sau, după caz,
al dării în
folosinţă

Valoarea de
inventar
(lei)

Drum centură (intersecţie cu E87) – municipiul Galaţi – strada Macului (intersecţie cu Calea Prutului –
E87) – municipiul Galaţi
Km 0+000 - Km 10+890

2017

5.526.342

Loc. Galați, str. Brăilei nr. 177, jud. Galați
C1 – Clădire U.P.U., parter, suprafaţa construită la sol 687 mp, suprafaţa desfăşurată 687 mp, clădirea este
din B.A. şi zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă;
Teren, suprafaţa 1.434 mp, intravilan, categoria de folosinţă: curţi, construcţii; Teren neîmprejmuit,
terenul este împrejmuit astfel: la Nord: neîmprejmuit, la Est: neîmprejmuit (între pct. 2-7), gard din
panouri beton (pct. 7-10) şi construcţie (pct. 10-11), la Sud: construcţie (pct. 11-16), neîmprejmuit (pct.
16-17) şi gard panouri din beton (pct. 17-18), la Vest:neîmprejmuit

2004

3.567.582,36
din care
936.365,77 teren

Municipiul Tecuci, Județul Galați
Teren extravilan, Tarla 73, Parcela 270, Suprafaţa 47.000 mp,

2017

Municipiul Tecuci, Județul Galați,
Teren extravilan, Tarla 73, Parcela 270,
Suprafaţa 169.433 mp, din care:
- 65.650 mp – teren neproductiv cu destinaţia intravilan
- 99.351 mp teren extravilan neproductiv
- 4.432 mp – teren extravilan pășune
Orașul Târgu Bujor, județul Galați,
Teren extravilan, suprafata 9.200,00 mp,
(teren neproductiv, fostă pășune) – Tarla nr. 134, Parcela 1457/2/1, lot 2

2017

Loc. Târgu Bujor, Cvartal 30, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 97, Jud. Galați;
Construcții:
C1 – suprafață construită la sol: 8 mp,
C2 – suprafață construită la sol: 525 mp, C3 – suprafață construită la sol: 27 mp, C4 – suprafață
construită la sol: 273 mp,
C5 – suprafață construită la sol: 55 mp, C6 – suprafață construită la sol:
140 mp, C7 – suprafață construită la sol: 41 mp, C8 – suprafață construită la sol: 97 mp, C9 –
suprafață construită la sol: 338 mp, C10 – suprafață construită la sol: 38 mp, C11 – suprafață construită
la sol: 56 mp,
C12 – suprafață construită la sol: 342 mp, C13 – suprafață construită la sol: 526 mp,
C14 – suprafață construită la sol: 7 mp, C15 – suprafață construită la sol: 3 mp, C16 – suprafață
construită la sol: 17 mp, C17 – suprafață construită la sol: 401 mp,
Teren intravilan, suprafața 19.231 mp, situat în tarla 30, parcela 286; categoria de folosință: curți,
construcții;
Comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi,
Teren extravilan, lot 3, T 12, P 167,

2017

Elemente de identificare

4.700

16.943,20

2017
127.328

4.376.674,0
9
din care
691.404,00
- teren

2018
3.613,26

Situaţia juridică actuală.
Denumire act proprietate sau alte
acte doveditoare
O.G. nr. 43/1997;
H.C.J. nr. 230/06.11.2017;
H.C.J. nr. 239/29.11.2017;
H.C.L. nr. 613/07.11.2017;
H.C.L. nr. 615/27.11.2017;
H.C.J. nr. 260/19.12.2017;
H.C.J. nr. 38/16.02.2018;
Nr. cadastrale: 125627,
125724, 125735, 125723,
125730, 125726, 125736,
125617, 125733, 125699,
125716, 125729, 125732,
125725, 125718, 125707,
125634, 125631, 125703,
125714, 125705, 125734,
125728, 125731, 125737,
125712, 125616, 125701,
125710, 125621, 125620,
125624, 125630, 125622,
125618, 125619, 125626
H.C.J. nr. 6/29.01.2015;
H.C.L. nr. 241/28.05.2015;
H.C.J. nr. 172/24.08.2017;
H.C.L. nr. 462/15.09.2017;
H.C.J. nr. 260/19.12.2017;
H.C.J. nr. 59/30.03.2018;
Nr. cadastral 126370 – C1
Nr. cadastral 126370
H.C.J. nr. 184/24.08.2017;
H.C.L. nr. 186/31.08.2017;
nr. cadastral 110408
H.C.J. nr. 184/24.08.2017;
H.C.L. nr. 186/31.08.2017;
nr. cadastral 110409

H.C.J. nr. 173/24.08.2017;
H.C.L. nr. 72/29.08.2017;
H.C.J. nr. 260/19.12.2017;
nr. cadastral 100968
H.G. nr. 866/2002;
Ordinul Prefectului nr.
920/30.11.2010
H.C.J. nr. 429/23.12.2013;
H.C.L. nr. 71/13.12.2013;
H.C.J. nr. 260/19.12.2017;
Nr. cadastral 100447

H.C.J.nr. 117/29.10.2015;
H.C.L. nr. 88/09.11.2015;
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Suprafaţa 1.229 mp,

273

274

275

-

-

-

2018

Teren

Comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi,
Teren extravilan, lot 1, T 12, P 167,
Suprafaţa 1.307 mp,

2018

Teren

Comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi,
Teren extravilan, lot 1, T 12, P 167,
Suprafaţa 166 mp,

2018

Teren

Comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi,
Teren extravilan, lot 2, T 12, P 167,
Suprafaţa 822 mp,

Comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi,
Teren extravilan, lot 2, T 12, P 167,
Suprafaţa 2.927 mp,

2018

Comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi,
Teren extravilan, T 91/2, P 1007/3, suprafaţa 23.533 mp,

2018

Comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi,
Teren extravilan, lot 3, T 12, P 167,
Suprafaţa 208 mp,

2018

Comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi,
Teren extravilan, lot 1, T 12, P 167,
Suprafaţa 881 mp,

2018

Comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi,
Teren extravilan, T 13/2, P 169/1/61,
Suprafaţa 1.896 mp,

2018

Comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi,
Teren extravilan, T 13/2, P 169/1/61,
Suprafaţa 936 mp,

2018

Comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi,
Teren extravilan, T 12, P 167, Lot. nr. 1,
Suprafaţa 635 mp,
Loc. Galaţi, Judeţul Galaţi, De 1293
Teren intravilan, suprafaţa 6.777 mp, Teren cu limite materializate prin garduri de plasă, garduri
metalice şi nematerializat
Loc. Galaţi, Judeţul Galaţi, Tarla 183, Parcela 1294/1
Teren intravilan, suprafaţa 19.815 mp, grăniţuit pe laturile 1-12, iar pe latura 12-1 este grăniţuit cu gard
plăci beton.
Loc. Fârţăneşti, jud. Galaţi,
DJ255 km 47+304;
C1 - construcţie industrială şi edilitară: Pod beton – Pârâu Radiciu – DJ255 km 47+304, suprafaţă
construită la sol: 259 mp

2019

276

-

Teren

277

-

Teren

278

-

279

-

Teren

280

-

Teren

281

-

Teren

282

-

Teren

283

-

Teren

-

Teren

1.3.17.
2

P102 DJ255 Independenţa –
Piscu - Slobozia Conachi Cuza Vodă – Pechea – Rediu
– Fârţăneşti – Măstăcani

284

285

Teren

3.842,58

488,04

2.416,68

8.605,38

69.187,02

611,52

2.590,14

5.574,24

2.751,84

1.866,90
2018
227.900,27
2018

2009

398.098,69
1.775.321,50

H.C.L. nr. 18/26.01.2017;
H.C.J. nr. 4/29.01.2019;
Nr. cadastral 11302
H.C.J.nr. 117/29.10.2015;
H.C.L. nr. 88/09.11.2015;
H.C.L. nr. 18/26.01.2017;
H.C.J. nr. 4/29.01.2019;
Nr. cadastral 11345
H.C.J. nr. 117/29.10.2015;
H.C.L. nr. 88/09.11.2015;
H.C.L. nr. 18/26.01.2017;
H.C.J. nr. 4/29.01.2019;
Nr. cadastral 11341
H.C.J. nr. 117/29.10.2015;
H.C.L. nr. 88/09.11.2015;
H.C.L. nr. 18/26.01.2017;
H.C.J. nr. 4/29.01.2019;
Nr. cadastral 11299
H.C.J.nr. 117/29.10.2015;
H.C.L. nr. 88/09.11.2015;
H.C.L. nr. 18/26.01.2017;
H.C.J. nr. 4/29.01.2019;
Nr. cadastral 11301
H.C.J. nr. 38/26.02.2019
H.C.J. nr. 178/24.09.2018
H.C.L. nr. 91/20.09.2018
Nr. cadastral 11382
H.C.J. nr. 38/26.02.2019
H.C.J. nr. 178/24.09.2018
H.C.L. nr. 91/20.09.2018
Nr. cadastral 11283
H.C.J. nr. 38/26.02.2019
H.C.J. nr. 178/24.09.2018
H.C.L. nr. 91/20.09.2018
Nr. cadastral 11347
H.C.J. nr. 38/26.02.2019
H.C.J. nr. 178/24.09.2018
H.C.L. nr. 91/20.09.2018
Nr. cadastral 11296
H.C.J. nr. 38/26.02.2019
H.C.J. nr. 178/24.09.2018
H.C.L. nr. 91/20.09.2018
Nr. cadastral 11343
H.C.J. nr.
/
H.C.L. nr.
/
Nr. cadastral 11400
H.C.J. nr. 288/19.12.2018;
H.C.L. nr. 735/19.12.2018;
Nr. cadastral 126569
H.C.J. nr. 288/19.12.2018;
H.C.L. nr. 735/19.12.2018;
Nr. cadastral 126867
P.V. nr. 8563/30.09.2011
H.C.J. nr. 260/19.12.2017;
Nr. cadastral 102271-C1

HOTĂRÂREA NR. 72
din 29 martie 2019
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii: Restaurare şi Amenajare Sediu Comisia Europeană a
Dunării
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.616/22.03.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean
Galaţi;
Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi ale
art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale alin. (3) lit. a), f) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. unic. Se aprobă indicatorii tehnico–economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii: Restaurare şi Amenajare Sediu Comisia
Europeană a Dunării, cu valoarea totală a investiţiei de 7.205.911,75 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de
5.031.801,57 lei.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 2 aprilie 2019
ANEXĂ

Imobilul care face obiectul prezentei documentaţii este monument istoric clasat cu cod LMI GL-II-m-B-03057 şi este amplasat în intravilanul
municipiului Galaţi str. Mihai Bravu nr.16.
De-a lungul anilor, clădirea a suferit degradări, mai ales determinate de cutremurele din 1940 şi 1977. Conservarea şi păstrarea unui imobil monument
istoric reprezintă obiectivele generale şi obiectivul specific al proiectului. Necesitatea realizării proiectului rezultă din analiza, în conformitate cu normele şi
normativele în vigoare, în lumina şi în respectul Legii nr. 422/2001 republicată, pentru conservarea patrimoniului construit, pentru transmiterea în viitor a
valorilor culturale şi istorice ale comunităţii gălăţene.
Soluţia propusă este cea mai oportună şi cea mai viabilă din punct de vedere tehnico-economic deoarece cheltuielile pentru întreţinere se vor diminua,
vor conserva imobilul pentru a nu fi expus intemperiilor care îl vor degrada şi mai mult, existând riscul de degradări majore ale structurii de rezistenţă.
Prin soluţiile prezentate în expertiza tehnică s-a optat pentru următoarele lucrări:
-reparaţii șarpantă cu înlocuiri de elemente şi ignifugarea ei;
-înlocuire astereală;
-termoizolaţie vată bazaltică şi placare cu gipscarton rezistent la foc pe schelet metalic;
-înlocuire jgheaburi şi burlane din zinc titan;
-înlocuire luminatoare de la nivelul învelitorii cu ferestre din oţel şi geam termorezistent;
-reparaţii luminator interior peste etaj1;
-consolidare planşeu (conf. Cerinţe expertiză);
-reparaţii scară interioară principală şi refacere soclu şi balustradă;
-înlocuire pardoseli etaj 1 şi 2;
-refacere plafoane cu tencuiala pe şipci şi plasă de rabiţ;
-reparaţii tencuieli interioare şi exterioare cu păstrarea cromaticii originale;
-injectări fisuri;
-refacere elemente decorative;
-reparaţii copertină acces principal;
-reparaţii soclu mozaic buciardat;
-vopsitorii lavabile la interior;
-lucrări de impermeabilizare la pereţi interiori şi exteriori;
-revizuire pavaje exterioare şi trotuare;
-reparaţii soclu fier forjat şi vopsitorii.
De asemenea, sunt prevăzute utilaje, echipamente tehnologice funcţionale care necesită montaj şi dotări specifice, cum ar fi: centrală electrică pentru
încălzire, ventilator de introducere aer proaspăt şi evacuare aer viciat, baterie de încălzire electrică, controler temperatură – umiditate, dezumificator, purificator,
vitrine expoziţionale cu microclimat înglobat, rafturi metalice fixe şi mobile, sistem digitalizare etc.
Principalii indicatori tehnico-economici:
Valoarea investiţiei: 7.205.911,75 lei cu TVA
Din care C+M: 5.031.801,57 lei cu TVA

HOTĂRÂREA NR. 73
din 29 martie 2019
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici şi a următoarelor faze de proiectare: DALI (Documentaţia de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) şi PT+DDE (Proiectul Tehnic şi Detaliile de Execuţie), pentru obiectivul de
investiţie „Reparaţie capitală acoperiş - construire şarpantă clădire tehnică (C2), str. Eroilor nr. 20 bis, Galaţi
(Protecţia Civilă – ALA)”, Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.489/20.03.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean
Galaţi;
Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi ale
art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale alin. (3) lit. a), f) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. unic. Se aprobă indicatorii tehnico–economici şi următoarele faze de proiectare: DALI (Documentaţia
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) şi PT+DDE (Proiectul Tehnic şi Detaliile de Execuţie), pentru obiectivul de
investiţie ,,Reparaţie capitală acoperiş – construire şarpantă clădire tehnică (C2), str. Eroilor nr. 20 bis, Galaţi
(Protecţia Civilă – ALA)”, cu valoarea totală a investiţiei de 139.996,73 lei (inclusiv TVA), din care C+M =
122.296,13 lei (inclusiv TVA).

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA
Publicată astăzi, 2 aprilie 2019

HOTĂRÂREA NR. 74
din 28 martie 2019
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii: „Clădire didactică pentru plante tropicale”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.615/22.03.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi ale
art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale alin. (3) lit. a), f) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. unic. Se aprobă indicatorii tehnico–economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii: Clădire didactică pentru plante tropicale, cu
valoarea totală a investiţiei de 14.830.074,054 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 10.026.526,053 lei (inclusiv
TVA).

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA
Publicată astăzi, 2 aprilie 2019
ANEXĂ
Beneficiarul investiţiei este Complexul Muzeal de Științele Naturii Galaţi, la care sera actuală adăposteşte un număr de 2.500 exemplare din 300
specii din diferite zone geografice, precum palmieri, plante suculente, bromelii, ferigi etc. Ţinând cont de destinaţia iniţială a acestei sere (seră producţie), nu se
pot crea condiţii specifice grupelor de plante exotice de talie mare, ceea ce impune construirea urgentă a unor spaţii adecvate. Prin urmare, se propune finalizarea
palmariului şi a serelor Corp 2A, 2B, 2C precum şi realizarea serei 2D, spaţiu expoziţii temporare tematice, spaţiu tehnic, aferente palmariului.
Conservarea patrimoniului existent se face cu dificultate, tratamentele fitosanitare nu pot fi aplicate selectiv şi, pe măsura trecerii timpului, creşte
riscul de pierdere a plantelor exotice din patrimoniul actual. Spaţiul de lucru al muncitorilor este extrem de redus iar în perioada de primăvară, când se obţin
răsaduri anuale şi perene de plante, nu pot fi asigurate condiţiile optime de semănare şi repicaj.
De asemenea, lipsa unui laborator cu dotări specifice identificării unor boli sau dăunători, precum şi iniţierea unor teme de cercetare muzeografică sau
fundamentală, impun crearea urgentă a spaţiilor adecvate.
Activităţile didactice cu elevii din şcolile primare, gimnaziale sau liceale, se realizează în momentul de faţă cu un număr restrâns de copii, din cauza
lipsei unei săli didactice multifuncţionale.
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Noul Complex de Sere poate rezolva aceste neajunsuri care, în decursul timpului, pot compromite activităţile ce se desfăşoară în sectorul botanic preponderent ca importanţă în cadrul ansamblului muzeal.
În vederea dezvoltării infrastructurii Complexului Muzeal şi a eliminării neajunsurilor evidenţiate, ce pot stagna în timp activităţile specifice, se
impune realizarea unor lucrări de investiţii, cum sunt:
1.
Finalizarea Serei 2 cu cele 3 corpuri de Seră
2.
Finalizarea Palmariului
Sera 2 şi Palmariul au structura de rezistenţă realizată în proporţie de 80%, lucrările neputând fi finalizate din cauza lipsei fondurilor necesare.
Sera 2 - asigură crearea spaţiilor de creştere şi expunere a următoarelor specii de plante:
Corpul A - este destinat plantelor subtropicale - mediteraneene;
Corpul B - este destinat plantelor suculente (cactuşi);
Corpul C - este destinat plantelor tropicale;
Palmariul - este destinat arborilor tropicali (palmieri, bananieri, cocotieri), liane şi de asemenea, plantelor tropicale de talie medie şi mică.
3.
Lucrări noi pentru realizarea unor spaţii cu următoarele destinaţii:
3.1.
Seră 2D - destinată plantelor tropicale.
3.2.
Spațiu expoziții temporare tematice destinat prezentării diversităţii şi valorii nevertebratelor şi care va cuprinde:
expoziţie permanentă de fluturi exotici vii şi alte organisme asemănătoare (fasmide, coleoptere, colonii vii de albine, tarantule etc.), precum şi
batracieni şi reptile;
- microexpoziţii temporare tematice;
- InsectArt;
- activităţi didactice;
- programe de cercetare, de educaţie non-formală şi de recreere, bazate pe interactivitate;
- materiale expoziţionale pentru expunere şi valorificare prin vânzare.
4.
Centrala termică proprie ce va deservi întreg ansamblul de sere
5.
Utilităţi pentru lucrările de investiţii descrise mai sus.
6.
Sistematizarea verticală şi alei pietonale - infrastructura pietonală şi carosabilă, necesară deservirii ansamblului de sere, va face obiectul unei etape
viitoare;
7.
Dotări tehnologice ce constau în material viu: plante, pupe, larve.
Prin proiect vor fi rezolvate următoarele probleme:
punerea în valoare a cadrului natural al zonei, insuficient exploatată din punct de vedere turistic;
educarea şi formarea copiilor şi în spiritul aprecierii valorilor culturale, estetice şi al respectului faţă de natură
Valoarea totală a investiţiei de 14.830.074,054 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 10.026.526,053 lei (inclusiv TVA).

HOTĂRÂREA NR. 75
din 29 martie 2019
privind: aprobarea înfiinţării Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Maria” în
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 746/18.01.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 1665/10.01.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 746/10.01.2019;
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi nr. 1/09.01.2019;
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu
dizabilităţi;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 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 Avizul nr. 3101/SAA/26.03.2019 al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi,
înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 3806/28.03.2019;
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 şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă înfiinţarea Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Maria”.
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Art.2. Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Maria” se înfiinţează ca unitate
de asistenţă socială cu cazare, fără personalitate juridică, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi.
Art.3. Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Maria” are sediul în municipiul
Galaţi, Str. Sindicatelor nr. 50 şi o capacitate de 24 de locuri.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi,
care răspunde de punerea în aplicare.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 2 aprilie 2019

HOTĂRÂREA NR. 76
din 29 martie 2019
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru
persoane adulte cu dizabilităţi „Maria” 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: 747/18.01.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 1666/10.01.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 747/10.01.2019;
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi nr. 2/09.01.2019;
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu
dizabilităţi;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 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, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru
persoane adulte cu dizabilităţi „Maria” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi,
care răspunde de punerea în aplicare.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 2 aprilie 2019
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ANEXĂ
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Maria”
ART.1 (1) Centrul de îngrijire şi asistenţă persoane cu dizabilităţi “Maria”, denumit în continuare CIA “Maria”, este instituţie de asistenţă socială de interes
public, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, cu sediul în municipiul Galaţi, str.
Sindicatelor nr. 50, judeţul Galaţi, cu capacitatea de 24 de locuri.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de îngrijire şi asistenţă persoane cu dizabilităţi “Maria”,
aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi, 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.
(3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei
beneficiarilor, reprezentanţii legali, vizitatori.
ART.2 Serviciul social Centrul de îngrijire şi asistenţă persoane cu dizabilităţi “Maria”, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este înfiinţat şi administrat de
furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF Nr. 000685, CUI
17094425, și are sediul în municipiul Galaţi, strada Sindicatelor nr. 50.
ART.3 Scopul serviciului social Centrul de îngrijire şi asistenţă persoane cu dizabilităţi “Maria” este de a asigura persoanelor cu handicap aflate în situaţie de
dificultate, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie
ocupaţională, socializare şi petrecerea timpului liber, asistență paliativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu
dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea
situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora şi creșterea calităţii vieţii.
ART.4 (1) Serviciul social CIA “Maria” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat
de:
a) Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare;
d) 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
e) Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de
familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, cu
modificările şi completările ulterioare;
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
(3) Serviciul social CIA “Maria”, este înființat prin Hotărâre a Consiliului Județean Galaţi
ART.5 (1) Serviciul social CIA “Maria”, se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă
socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin
lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul CIA “Maria”, sunt următoarele:
a)respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b)protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea,
autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f)asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ
şi capacitate de exerciţiu;
h)facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane
faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor,
în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea
situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în CIA “Maria”, sunt persoane care îndeplinesc următoarele condiții:
a) sunt persoane adulte;
b) au domiciliului pe raza administrativ teritorială a județului Galați;
c) au certificat de încadrare în grad de handicap, cu următoarele afecțiuni specifice: Boala Alzheimer, Demență mixte, Demență vasculară, Demență în boala
Parkinson, Boala Parkinson, Accident vascular-cerebrale cu sechele;
d) necesită permanent servicii de găzduire, îngrijire de specialitate şi sunt dependente de alte persoane în îndeplinirea nevoilor medico-sociale;
(2) Admiterea/respingerea persoanelor adulte cu handicap în centrul rezidențial se face de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CEPAH)
la propunerea Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap (SECPAH) pe baza dosarului beneficiarului întocmit conform Hotărârii nr.
430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (art.17) și a procedurii
aprobate la nivelul instituției;
(3) Admiterea în centru se realizează cu încheierea unui CONTRACT pentru acordarea de servicii sociale. Acesta se încheie între centru și beneficiar sau
reprezentantului legal al acestuia. În funcție de condițiile contractuale, respectiv persoana/persoanele care participă la plata contribuției din partea beneficiarului,
se încheie angajamentul de plată cu acestea. Angajamentele de plată fac parte integrantă din contract. Formatul și conținutul contractului de furnizare servicii este
stabilit de centru în baza modelului aprobat prin ordin al ministerului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice. Contractul de furnizare servicii
este redactat în două exemplare, un exemplar se păstrează la dosarul personal al beneficiarului iar al doilea exemplar va fi înmânat beneficiarului sau
reprezentantului legal al acestuia.
Modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului se stabilește conform legislației în vigoare.
(4) Condiţii de încetare a serviciilor acordate în CIA “Maria”: Centrul stabileşte şi aduce la cunoştinţa beneficiarilor/reprezentanţilor legali condiţiile de încetare a
serviciilor, conform procedurii specifice:
A. Încetare pe perioadă determinată
1. Învoirea la cererea motivată a beneficiarului/reprezentantului legal în scopul ieșirii din centru pe o perioadă determinată; se solicită acordul scris al persoanei
care îi va asigura găzduirea și îngrijirea necesară, pe perioada respectivă;
2. În caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicului curant sau a personalului din serviciul de ambulanță;
3. În caz de transfer într-un alt centru/ instituție, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare funcțională sau de integrare/reintegrare
socială pe perioadă determinată, în măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea centrului, se solicită acordul scris al centrului/ instituției către
care se efectuează transferul beneficiarului;
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4. În cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecții, sistarea licenței de funcționare a centrului, etc.) centrul stabilește,
împreună cu beneficiarul/reprezentantul legal și serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială își are domiciliul beneficiarul, modul de soluționare
a situației fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenirea în familie pe o perioadă determinată etc.).
B. Încetare perioadă nedeterminată
1. La cererea beneficiarilor/ reprezentanţilor legali, sub semnătură, angajament scris al acestuia cu privire la respectarea obligației de a asigura găzduirea,
îngrijirea și întreținerea beneficiarului; în termen de 3 zile de la ieșirea beneficiarului din centru se notifică serviciul public de asistență socială de la nivelul
primăriei localității pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul despre prezența acestuia în localitate, pentru a facilita verificarea condițiilor de găzduire și
îngrijire oferite.
2. Transfer către o altă unitate de asistență socială la cererea beneficiarului sau după caz, reprezentant legal/ membrii familiei acestuia;
3. Reintegrare în familie;
4. Nerespectarea clauzelor contractuale.
5. Decesul beneficiarului;
Încetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarului menționate mai sus, se realizează de CEPAH Galați cu excepția învoirii/ internării și decesului persoanei
asistate.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în CIA “Maria”, 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 persoane cu dizabilităţi.
(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în CIA “Maria”, 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 - CIA “Maria” sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:
1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. alimentaţie;
4. îngrijire personală;
5. asistenţă pentru sănătate;
6.recuperare/reabilitare funcţională;
7. socializare şi activităţi culturale;
8. integrare/reintegrare socială;
b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităţilor publice și publicului larg despre domeniul sau de activitate, prin asigurarea
următoarelor activităţi:
1. punerea la dispoziţia publicului a materialelor informative privind activităţile derulate și a serviciilor oferite;
2.facilitarea accesului potenţialilor beneficiari / reprezentanților legali/ membrilor lor de familie, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaște condiţiile de
locuit și de desfășurare a activităților / serviciilor, în baza unui program de vizită.
3. realizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a acestora sau, după caz, a reprezentanților legali / membrilor lor de familie cu privire la
serviciile și facilităţile oferite.
4.Informarea beneficiarilor / reprezentanților legali/ membrilor lor de familie asupra activităţilor/serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum si a oricăror
aspecte considerate utile.
5. elaborarea de rapoarte de activitate.
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire
a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin
asigurarea următoarelor activităţi:
1.elaborează și aplică Carta drepturilor beneficiarilor, informează beneficiarii asupra drepturilor lor;
2.elaborează și aplică un Cod de etica pentru cunoașterea de către personal a modalităţilor de abordare și relaționare cu beneficiarii, în funcție de situațiile
particulare în care aceștia se află;
3.dispune de proceduri care respectă și sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală a acestora în
procesul de furnizare a serviciilor sociale precum și protecţia împotriva abuzurilor și neglijării;
4.asigură beneficiarilor respectarea demnității, autodeterminării, autonomiei în gestionarea propriilor bunuri și a dreptului la intimitate personală
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 1.elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de
acordare a serviciilor;
2.realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
3.măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la condiţiile de furnizare a serviciilor sociale, facilităţile oferite activităţile desfășurate, aduse la
cunoștinţa beneficiarilor, familiilor sau reprezentanților lor legali.
4.informarea beneficiarilor asupra modalităţii de formulare a eventualelor sesizări/reclamaţii.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:
1 identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului centrului, instruirea periodică a acestora;
2.cunoașterea și aplicarea normelor legale privind gestionarea și administrarea resurselor financiare, materiale și umane ale centrului;
3.realizează demersuri pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei desfășurări a activității centrului;
4. Întocmirea de referate de necesitate pentru buna desfăşurarea a activităţilor centrului.
ART.8 (1) Serviciul social CIA „Maria” are o structură de personal formată din:
- șef centru
- asistent social (263501)
- asistent medical (325901)
- psiholog (263411)
- inspector de specialitate
- administrator (515104)
- magaziner (432102)
- infirmiere (532103)
- bucătari (512001)
- îngrijitor (532202)
- muncitor calificat
- fochist (818207)
- şofer (832201)
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate prin organigramă şi statul de funcţii.
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(3) Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă reprezintă peste 60% din numărul total de posturi al centrului.
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de către şeful de centru, care realizează şi comunicarea permanentă
cu conducerea DGASPC.
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului, 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 Direcției;
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii
permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor
persoanelor beneficiare;
e) întocmeşte raportul anual de activitate;
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului;
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la
îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din
străinătate, precum şi în justiţie;
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice
locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi
funcţionare;
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.
(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru se face în condiţiile legii.
ART.10 (1) Personalul de specialitate este format din:
- asistent social
- asistent medical
- psiholog
- kinetoterapeut
- infirmiere
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Galați.
ART.11 (1) Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire:
- administrator, magaziner, contabil, îngrijitoare, spălătoreasă, lenjereasă, bucătar, fochist, șofer.
(2) Atribuţiile personalului administrativ sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Galați.
ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul
standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:
a) bugetul de stat;
b) bugetul local al județului;
c) alte surse, în conformitate cu prevederile legale.

HOTĂRÂREA NR. 77
din 29 martie 2019
privind: aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale directorului general
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, pentru anul 2018
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.576/21.03.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 623 alin. (1) lit. d) şi ale art. 623 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 30 din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă propunerea privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Directorului
General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, pentru anul 2018, conform anexei
care este parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 2 aprilie 2019
ANEXĂ

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
RAPORT DE EVALUARE
a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici
Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat: CRISTOLOVEANU Manon Emilia
Funcţia publică: director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Treapta de salarizare: II
Data ultimei promovări:
Numele şi prenumele evaluatorului: Costel FOTEA
Funcţia: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi
Perioada evaluata: de la 01.01.2018 la 31.12.2018
Programe de formare la care funcţionarul public evaluat a participat în perioada evaluată:
1. Managementul conflictelor. Medierea şi negocierea în administraţia publică
%
Obiective în perioada evaluată
din timp
1. Coordonarea elaborării proiectelor strategiei anuale, pe termen mediu şi lung de
40
restructurare, organizare şi dezvoltare a structurilor funcţionale din subordine;
2. Adoptarea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii desfăşurate de către structurile
10
funcţionale aflate în subordine;
3. Îndeplinirea sarcinilor stabilite prin hotărârile Consiliului Judeţean Galaţi şi
dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, din domeniul de
10
responsabilitate proprie;
4. Colaborarea cu conducătorii celorlalte instituţii subordonate Consiliului
Judeţean Galaţi şi direcţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
10
Judeţean Galaţi în vederea realizării sarcinilor comune;
5. Colaborarea cu ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei publice,
precum şi cu organele teritoriale ale acestora pentru rezolvarea unor probleme din
10
domeniul de activitate al structurilor coordonate;
6. Coordonarea pe bază de parteneriat, în domeniul său de competenţă, a activităţii
10
consiliilor locale în condiţiile stabilite prin dispoziţie a Preşedintelui;
7. Acordă, prin intermediul compartimentelor din subordine, asistenţă de
specialitate primarilor şi serviciilor consiliilor locale, la cererea acestora, în
10
domeniul său de competenţă.
Obiective revizuite
%
în perioada evaluată
din timp
1.
Nota finala pentru îndeplinirea obiectivelor
5
Criteriile de performanţă utilizate în evaluare
1. Capacitatea de a organiza
2. Capacitatea de a conduce
3. Capacitatea de coordonare
4. Capacitatea de control
5. Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate
6. Competenţa decizională
7. Capacitatea de a delega
8. Abilităţi în gestionarea resurselor umane
9. Capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului
10. Abilităţi de mediere şi negociere
11. Obiectivitate în apreciere
12. Capacitatea de implementare
13. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
14. Capacitatea de asumare a responsabilităţilor
15. Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite
16. Capacitatea de analiză şi sinteză
17. Creativitate şi spirit de iniţiativă
18. Capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic
19. Competenţa în gestionarea resurselor alocate
Nota finală pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă
4,7
Nota finala a evaluării:
4,85
(Nota finala pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanta) / 2
Calificativul evaluării: foarte bine
Rezultate deosebite:
1. ...................................................................................
Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată:

Indicatori
performanţă

Indicatori de
performanţă

Nota
5
5
5
4,6
4,6
5
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,7
4,6
4,6
4,6
4,7
4,7
4,6
4,6

Realizat (pondere)
%

Nota

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

Realizat (pondere)
%

Nota

Comentarii

Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 5 din martie 2019
1. ...................................................................................
Alte observaţii:
1. ...................................................................................
Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:
Obiectivul
1. Coordonarea elaborării proiectelor strategiei anuale, pe termen mediu şi lung de restructurare,
organizare şi dezvoltare a structurilor funcţionale din subordine;
2. Adoptarea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii desfăşurate de către structurile funcţionale aflate
în subordine;
3. Îndeplinirea sarcinilor stabilite prin hotărârile Consiliului Judeţean Galaţi şi dispoziţiile
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, din domeniul de responsabilitate proprie;
4. Colaborarea cu conducătorii celorlalte instituţii subordonate Consiliului Judeţean Galaţi şi direcţii
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi în vederea realizării sarcinilor
comune;
5. Colaborarea cu ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei publice, precum şi cu
organele teritoriale ale acestora pentru rezolvarea unor probleme din domeniul de activitate al
structurilor coordonate;
6. Coordonarea pe bază de parteneriat, în domeniul său de competenţă, a activităţii consiliilor locale
în condiţiile stabilite prin dispoziţie a Preşedintelui;
7. Acordă, prin intermediul compartimentelor din subordine, asistenţă de specialitate primarilor şi
serviciilor consiliilor locale, la cererea acestora, în domeniul său de competenţă.

%
din timp

Indicatori
performanţă

Termen de
realizare

40

Permanent

10

Permanent

10

Permanent

10

Permanent

10

Permanent

10

Permanent

10

Permanent

Programe de instruire recomandare a fi urmate în următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:
1. ………….
Comentariile funcţionarului public evaluat: ..................................................................................
Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat: CRISTOLOVEANU Manon Emilia
Funcţia: director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Semnătura funcţionarului public evaluat __________
Data __________.2019
Numele şi prenumele evaluatorului: Costel FOTEA
Funcţia: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi
Semnătura evaluatorului __________
Data __________.2019
Observaţiile sau comentariile persoanei care contrasemnează: ....................................................................
Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează: În situaţia în care, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, nu există o persoană
care să aibă calitatea de contrasemnatar, raportul de evaluare nu se contrasemnează [art. 624 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare].

