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HOTĂRÂREA NR. 4
din 30 ianuarie 2020
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluționarilor gălăţeni care s-au remarcat în mod
deosebit prin acte de bravură, având calitatea de „luptător pentru victoria revoluției române din decembrie 1989 – luptător
remarcat prin fapte deosebite”
Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA, şi consilierul judeţean Ionică SIMBANU;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 706/22.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorilor;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Galaţi nr. 5;
Având în vedere solicitarea Federalei Naționale a Revoluționarilor din România – Filiala județului Galați, înregistrată
la Consiliul Județean Galați sub nr. 706/09.01.2020;
Având în vedere solicitarea Asociației „Tinerii Eroi ai Revoluției – 22 Decembrie 1989” Galați nr. 13/23.12.2019;
Având în vedere solicitarea domnului Sorin–Lenin IGNAT, înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr.
14.673/24.12.2019;
Având în vedere solicitarea domnului Marcel DANILESCU, înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr.
14.772/31.12.2019;
Având în vedere solicitarea domnului Nicolaie SBURLAN, înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr.
689/09.01.2020;
Având în vedere solicitarea domnului Dumitru VASILACHE, înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr.
796/13.01.2020;
Având în vedere solicitarea doamnei Diana–Ioana BĂDIȚĂ, înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr.
1.202/23.01.2020;
Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și lit. b) din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi
nr. 170 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului
Galaţi”;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta
hotărâre, revoluționarilor gălățeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea de „luptător pentru
victoria revoluției române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin fapte deosebite”.
Art.2. Se acordă post–mortem titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă
din prezenta hotărâre, revoluționarilor gălățeni care s-a remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea de
„luptător pentru victoria revoluției române din decembrie 1989– luptător remarcat prin fapte deosebite”.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXA nr. 1
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nume, prenume
Valentina ANDREICA
Gheorghe BADEA
Costică BARBU
Diana–Ioana BĂDIȚĂ
Petrache BOŞNEAGĂ
Adrian BULGARU
Sorinel–Sterian BULGARU
Nicușor CĂPĂȚÎNĂ
Viorel CHIPĂILĂ
Costel CHIPĂILĂ
Ciprian CONCIU
Marcel DANILESCU
Ionel DOGĂRESCU
Daniel–Gheorghe FRĂTEAN
Nicolae GHIOCA
Vasile GHIOCA
Sorin–Lenin IGNAT
Valter MANOFU
Nina–Anișoara MARIN
Florin MELINTE
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Titu–Costică PATACHE
Cezar–Vladimir ROGOZ
Vasile–Romică ROMAN
Nicolaie SBURLAN
Corneliu–Viorel SONU
Eugen STOLERIU
Ion TIRON
Dumitru VASILACHE
Vasile VÂRLAN

Nr. crt.
1.
2.

Nume, prenume
CĂPÂȚÎNĂ Panait
RUSU Pais Pavel

ANEXA nr. 2

HOTĂRÂREA NR. 5
din 30 ianuarie 2020
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a comunei Bălăşeşti)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 556/20.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5;
Având în vedere adresa nr. 90/06.01.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 556/06.01.2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a comunei Bălăşeşti), conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi Primăriei
Bălăşeşti, care răspunde de punerea în aplicare.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXĂ

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a comunei Bălăşeşti)
Introducere
Prezentul Plan de acțiune s-a elaborat avându-se în vedere:
a) 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;
b) Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014—2020 și a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr.1113/2014;
c) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Galaţi în perioada 2013-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 263/2013, modificată şi completată de HCJ nr.
13/29.01.2019;
Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălășești (U.A.T. comuna Bălășești)
cuprinde:
1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II;
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III.
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Capitolul I. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
La nivelul comunei Bălășești este înfiinţat Serviciul Public de Asistență Socială având regim de compartiment funcțional care acordă servicii sociale pe perioadă nedeterminată.
În cadrul Serviciului Public de Asistență Socială al comunei Bălășești sunt prevăzute următoarele funcții : 1 funcţionar public –inspector cu studii superioare cu atribuţii de asistenţă
socială, 1 post contractual - inspector.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr.24 din 25.05.2018 s-a actualizat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Asistență Socială al comunei Bălășești , conform
prevederilor art.6 alin. (1) din H.G. nr. 797/2017.
Serviciul Public de Asistență Socială al comunei Bălășești este structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată la
nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului comunei, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.
În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie
socială, S.P.A.S. al comunei Bălășești îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Bălășești , prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii
în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri;
c) de strategie prin dezvoltarea serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;
d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă
socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile.
Beneficiarii serviciilor sociale, grupuri vulnerabile identificate:
A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:
a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului;
b) familii monoparentale;
c) familii tinere;
d) copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.
Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt:
a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor;
b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă;
c) familii cu climat social defavorabil;
d) abandonul şcolar;
e) probleme de sănătate;
B. Persoane vârstnice
Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:
a) sănătatea precară;
b) venituri mici în raport cu necesităţile;
c) izolare, singurătate;
d) capacitatea scăzută de autogospodărire;
e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent;
C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi)
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:
a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă;
b) lipsa locurilor de muncă protejate;
c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate;
d) atitudinea discriminatorie a societăţii;
e) situaţia materială precară;
f) lipsa centrelor rezidenţiale / de zi, specializate pe tipuri de handicap.
D. Tipurile de situații de dificultate, vulnerabile, dependente sau risc social și estimarea numărului de beneficiari:
a)
Persoane adulte cu dizabilităţi: 75;
b) Copii cu dizabilităţi: 7;
c) Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 195 de dosare şi 530 de persoane; alocații pentru susținerea familiei: 75 de dosare şi 160 de persoane);
d) Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate: 10;
e) Persoane vârstnice în situații de risc (fără copii, cu boli cronice etc.): 20;
f) Indemnizații de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav: 16
Structura de personal aprobată de către Consiliul local al comunei Bălășești pentru asigurarea funcţionării Serviciului Public de Asistență Socială de la nivelul comunei Bălășești este
următoarea: 2 persoane responsabile de evidenţa beneficiilor de asistenţă socială şi cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale.
Finanțarea serviciilor sociale – finanţarea S.P.A.S. al comunei Bălășești se asigură din bugetul local. Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul
local şi bugetul de stat.
Servicii sociale propuse a fi înființate
Bugetele estimate pe
Capacitate
surse de finanțare, pentru
Denumire
Cod
Capacitate
necesară
serviciile sociale propuse
serviciu
Categorie
serviciu
clădire/spațiu necesar
A
B
pentru a fi înființate
social
beneficiari
social
- mp propus
Număr
H
C
D
E
F
G
benef./zi
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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).
Capitolul II. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local
2.1. În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, funcţionarii din cadrul S.P.A.S. de la nivelul comunei Bălășești au următoarele
obligaţii principale:
a) asigurarea informării comunităţii;
b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;
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c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean, a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de
servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;
d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi
a planului anual de acţiune;
e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în
monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale, precum şi acordarea de sprijin
în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.
2.2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării
iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere .
2.3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local;
2.4 Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;
2.5. Organizarea de întâlniri intre furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;
2.6. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cu ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială respectarea
drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;
Capitolul III. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:
Tip curs/sesiune
De perfecționare

Personal
Inspector cu atribuții de asistență socială

Nr. de persoane
1

Buget estimat
-

Sursa de finanțare
Buget local

De calificare
Instruire

Inspector cu atribuții de asistență socială

1

-

Buget local

Îndrumare metodologică

-

-

-

-

Acţiunile pe care ni le propunem pentru anul 2020 la nivelul Serviciului Public de Asistență Socială al comunei Bălășești au drept scop exclusiv, sprijinirea/consilierea copiilor vulnerabili,
prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială, acțiuni care sunt adresate persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor vârstnice, victimelor
traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate. Cu toate că responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea
situaţiilor de dificultate revine fiecărei persoane, precum şi familiei acesteia, autorităţile statului intervin prin crearea de oportunităţi egale şi, în subsidiar, prin acordarea de beneficii de
asistenţă socială şi servicii sociale adecvate. Autoritatea administraţiei publice locale îşi asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative privind
beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale. Prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, se contribuie la promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor beneficiarilor la o
viaţă independentă, împlinită şi demnă, precum şi la facilitarea participării acestora la viaţa socială, economică, politică şi culturală. Funcţionarii din cadrul S.P.A.S. al comunei Bălășești îşi
propun următoarele obiective: promovarea drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile, astfel încât serviciile sociale să primeze faţă de
beneficiile de asistenţă socială, să prevină şi să limiteze orice formă de dependenţă faţă de ajutorul acordat de stat sau de comunitate, prin consilierea şi îndrumarea acestora, prin găsirea unor
locuri de muncă, excepţie făcând persoanele vârstnice. Aplicarea Planului de acțiune se va face în condițiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistență socială, conform
prevederilor legislației în vigoare.

HOTĂRÂREA NR. 6
din 30 ianuarie 2020
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Corod (U.A.T. a comunei Corod)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 557/20.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5;
Având în vedere adresa nr. 869/06.01.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 557/06.01.2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Corod (U.A.T. a comunei Corod), conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi Primăriei
Corod, ce răspunde de punerea în aplicare.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
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ANEXĂ
Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Corod (U.A.T. a comunei Corod)
Având în vedere:
1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Corod nr. 24/25.09.2014, respectiv următoarele obiective operaţionale/direcţiile de acţiune:
Obiectivul specific 1: Implementarea unitară si coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale grupului ţintă (categoriilor de
beneficiari):
a) Colectarea informaţiilor necesare identificării sau actualizării nevoilor sociale la nivelul comunei;
b) Constituirea categoriilor de beneficiari de servicii sociale la nivelul localităţii, repartizaţi în funcţie de tipurile de servicii sociale reglementate prin lege;
c) Asigurarea şi urmărirea încadrării în standardele de cost şi calitate pentru serviciile sociale acordate, cu respectarea prevederilor legale.
Obiectivul specific 2 : Înființarea şi actualizarea continuă a unei baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârsta, nivel de pregătire şcolară şi profesională, date
privind indemnizaţiile acordate :
a) Măsuri de facilitare a accesului persoanelor aflate în grupul ţintă în acordarea ajutoarelor financiare, materiale şi medicale pentru situaţiile reglementate de lege: ajutoare sociale, ajutoare de
urgenţă, ajutoare pentru încălzire, alocaţii de susţinere, tichete pentru grădiniță, ajutoare materiale,etc.
b) Crearea unei evidenţe informatizate (fişiere, foldere, tabele centralizatoare etc.) care să cuprindă toate informaţiile referitoare la beneficiarii de servicii sociale.
c) Actualizarea continuă a întregii baze de date.
Obiectivul specific 3 :Dezvoltarea unor atitudini procreative şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale:
a) Informare şi consiliere a locuitorilor comunei în orice domeniu de interes al serviciilor şi măsurilor sociale;
b) Măsuri de implicare a medicului de familie din localitate în programele de susţinere a stării de sănătate a populaţiei comunei Corod, indiferent de vârstă.
c) Organizarea unor întâlniri periodice, la care vor participa personalul Primăriei, partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai comunităţii, alte persoane cu pregătire şi expertiză în domeniul
serviciilor sociale, alţi invitaţi,unde vor fi prezentate problemele personale sau de grup ale comunităţii.
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Corod (U.A.T. a comunei Corod) cuprinde:
1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II;
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III.
CAPITOLUL I Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel local/judeţean*3)
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Buget de stat;
B - Contribuţii persoane beneficiare;
C - Alte surse.

Nr.
crt.

Cod serviciu social, conform
Nomenclatorului serviciilor
sociale

Denumirea serviciului
social

Capacitate

Grad de ocupare

1
2
3
Total

-

-

-

-

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

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

Fundație umanitară pentru ocrotirea
persoanelor aflate în dificultate
Servicii de îngrijire la domiciliu a
persoanelor vârstnice
Programe de integrare/reintegrare pentru
grupuri dezavantajate: persoane aflate în
dificultate, victime ale violenţei
domestice
Organizarea de activităţi de consiliere
profesională şi plasare a forței de muncă

Bugetele estimate pe surse de
finanțare pentru serviciile sociale
propuse pentru a fi înfiinţate:
C
D
E
F
G

Capacitate clădire /
spațiu necesar
-mp-

A

H

-

-

x

x

-

x

x

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

x

x

-

x

x

-

x

x

-

x

Cod
serviciu
social

Categorie
beneficiari

-

-

Nr. benef./zi

-

-

-

-

Capacitate necesară

B

-

CAPITOLUL II Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea
Guvernului nr. 797/2017
1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local;
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar;
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:
e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - se actualizează cel puţin trimestrial;

Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 2 din ianuarie 2020
2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării
iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;
3. Telefonul verde;
4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;
7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea
drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;
8. Mesaje de interes public transmise prin presă.
CAPITOLUL III Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:
a) cursuri de perfecţionare
Nr. persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
3
5000 lei
b) cursuri de calificare
Nr. persoane
Buget estimat
.................................
c) sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;
c.2. asistenţi personali;
c.3. îngrijitori informali;
c.4. voluntari;
Nr. persoane
Buget estimat
Asistenţi personali
55
11000 lei
d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară
etc.:
Teme de interes
Nr. persoane
Buget estimat
e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional: 0;
f) altele: 0
2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:
a) pentru asistenţi sociali * nr. 3; buget estimat 1000 lei;
b) pentru psihologi: nr. 0; buget estimat 0 lei;
c) etc.

HOTĂRÂREA NR. 7
din 30 ianuarie 2020
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Costache Negri (U.A.T. a comunei Costache Negri)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 558/20.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5;
Având în vedere adresa nr. 88/06.01.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 558/06.01.2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri (U.A.T. a comunei Costache Negri), conform
anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi Primăriei
Costache Negri, ce răspunde de punerea în aplicare.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
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ANEXĂ
Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri (U.A.T. a comunei Costache Negri)
Introducere
Prezentul Plan de acțiune s-a elaborat avându-se în vedere:
a) Strategia națională privind incluziunea sociala și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.867/2015;
b) Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr.1113/2014;
c) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Galaţi în perioada 2013-2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 263/2013 modificată şi completată de HCJ nr.
13/29.01.2019;
d) Strategia locală de dezvoltare a comunei Costache Negri în perioada 2014-2020, cu următoarele obiective specifice de acțiune:
•Obiectiv specific 1: implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale categoriilor de beneficiari;
•Obiectiv specific 2: înfiinţarea unui sistem de furnizare a unor categorii de servicii sociale la nivelul comunei Costache Negri;
•Obiectiv specific 3: realizarea unor parteneriate public-public, public-privat, cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale, adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile
la nivelul comunei Costache Negri, iniţiate şi realizate după efectuarea unei analize referitoare al nevoilor sociale şi priorităţile comunităţii locale;
•Obiectiv specific 4: dezvoltarea în rândul cetăţenilor tineri a ideii de voluntariat pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile.
Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri (U.A.T. comuna Costache Negri)
cuprinde:
1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II;
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III.
Capitolul I. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
Înfiinţarea și administrarea serviciilor sociale
La nivelul comunei Costache Negri este înfiinţat Serviciul Public Local de Asistență Socială care este acreditat să acorde servicii sociale, conform cu Decizia nr. 33 din data de
16.08.2012.
În cadrul Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Costache Negri sunt prevăzute următoarele funcții: 2 funcționari publici - consilieri superiori, cu studii
superioare de specialitate în domeniul asistenţei sociale.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr.14 din 31.05.2018 s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Costache
Negri , conform prevederilor art.6 alin. (1) din H.G. nr. 797/2017.
Serviciul Public Local de Asistență Socială al comunei Costache Negri este structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor
sociale, înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului comunei, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului,
familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.
În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în
nevoie socială, Serviciul Public Local de Asistență Socială al comunei Costache Negri îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Costache Negri, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului
comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri;
c) de strategie prin dezvoltarea serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;
d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă
socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile.
Beneficiarii serviciilor sociale, grupuri vulnerabile identificate
A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:
a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului;
b) familii monoparentale;
c) familii tinere;
d) copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.
Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt:
a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor;
b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă;
c) familii cu climat social defavorabil;
d) abandonul şcolar;
e) probleme de sănătate;
B. Persoane vârstnice
Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:
a) sănătatea precară;
b) venituri mici în raport cu necesităţile;
c) izolare, singurătate;
d) capacitatea scăzută de autogospodărire;
e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent;
C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi)
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:
a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă;
b) lipsa locurilor de muncă protejate;
c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate;
d) atitudinea discriminatorie a societăţii;
e) situaţia materială precară;
f) lipsa centrelor rezidenţiale / de zi, specializate pe tipuri de handicap.
D. Tipurile de situații de dificultate, vulnerabile, dependente sau risc social și estimarea numărului de beneficiari:
a)
Persoane adulte cu dizabilităţi: 75;
b) Copii cu dizabilităţi: 15;
c) Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 131 de dosare şi 233 de persoane; alocații pentru susținerea familiei: 68 de dosare şi 288 de persoane);
d) Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate: 42;
e) Persoane vârstnice în situații de risc (fără copii, cu boli cronice etc.): 31;
f) Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav: 19 asistenți personali si 6 indemnizații de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav.
Structura de personal aprobată de către Consiliul local al comunei Costache Negri pentru asigurarea funcţionării Serviciului Public Local de Asistență Socială de la nivelul
comunei Costache Negri este următoarea: 2 persoane responsabile cu evidenţa şi plata beneficiilor de asistenţă socială precum şi cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale, inclusiv
monitorizarea asistenţilor personali. Atribuţiile celor două persoane sunt specificate, pentru fiecare, în fişa postului.
Finanțarea serviciilor sociale
Finanţarea Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Costache Negri se asigură din bugetul local şi TVA. Finanţarea serviciilor sociale şi a beneficiilor de asistenţă
socială se asigură din bugetul local şi bugetul de stat.

Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 2 din ianuarie 2020
Servicii sociale propuse a fi înființate
În anul 2020, la nivelul comunei Costache Negri ne propunem înfiinţarea de servicii sociale pentru grupuri vulnerabile precum: persoane vârstnice care locuiesc singure şi/sau sunt
dependente şi/sau au nevoi complexe de îngrijire; copii şi adulţi cu dizabilităţi, inclusiv persoane invalide şi cu o concentrare pe persoanele cu nevoi complexe; copii săraci, mai ales aceia care
trăiesc în familii cu mulţi copii sau în familii monoparentale.
Capitolul II. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local
2.1. În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, funcţionarii din cadrul Serviciului Public Local de Asistență Socială de la nivelul
comunei Costache Negri au următoarele obligaţii principale:
a) asigurarea informării comunităţii;
b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;
c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean, a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de
servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;
d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi
a planului anual de acţiune;
e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în
monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale, precum şi acordarea de sprijin
în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.
2.2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării
iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere.
2.3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local;
2.4 Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;
2.5. Organizarea de întâlniri intre furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;
2.6. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cu ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială respectarea
drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;
Capitolul III. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:
Tip curs/sesiune
De perfecţionare
De calificare
Instruire
Îndrumare metodologică

Personal
Asistenţi sociali
-

Nr. de persoane
2
-

Buget estimat
-

Sursa de finanțare
Buget local
-

Acţiunile pe care ni le propunem pentru anul 2020 la nivelul Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Costache Negri au drept scop exclusiv sprijinirea/consilierea
copiilor vulnerabili, prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială, acțiuni care sunt adresate persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor
vârstnice, victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate. Cu toate că responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea
activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate revine fiecărei persoane, precum şi familiei acesteia, autorităţile statului intervin prin crearea de oportunităţi egale şi, în subsidiar, prin acordarea
de beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale adecvate. Autoritatea administraţiei publice locale îşi asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele
normative privind beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale. Prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, se contribuie la promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor
beneficiarilor la o viaţă independentă, împlinită şi demnă, precum şi la facilitarea participării acestora la viaţa socială, economică, politică şi culturală.
Funcţionarii din cadrul Serviciului
Public Local de Asistență Socială al comunei Costache Negri îşi propun următoarele obiective: promovarea drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor
vulnerabile, astfel încât serviciile sociale să primeze faţă de beneficiile de asistenţă socială, să prevină şi să limiteze orice formă de dependenţă faţă de ajutorul acordat de stat sau de
comunitate, prin consilierea şi îndrumarea acestora, prin găsirea unor locuri de muncă, excepţie făcând persoanele vârstnice. Aplicarea Planului de acțiune se va face în condițiile unei verificări
periodice a nevoilor beneficiarilor de asistență socială, conform prevederilor legislației în vigoare.

HOTĂRÂREA NR. 8
din 30 ianuarie 2020
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Frumuşiţa (U.A.T. a comunei Frumuşiţa)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 559/20.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5;
Având în vedere adresa nr. 87/06.01.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 559/06.01.2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Frumuşiţa (U.A.T. a comunei Frumuşiţa), conform anexei
parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Frumuşiţa, care răspunde şi de punerea în aplicare.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXĂ

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Frumuşiţa (U.A.T. a comunei Frumuşiţa)
I. Având în vedere Strategia Locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Frumuşiţa nr. 71/27.12.2018, respectiv următoarele obiective
operaţionale:
OBIECTIVUL GENERAL – Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor
vulnerabile, creşterea calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii comunei Frumuşiţa.
OBIECTIVE SPECIFICE:
1. Obiectiv specific: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de
beneficiari);
2. Obiectiv specific: Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională,
adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data
acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date;
3. Obiectiv specific: Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Frumuşiţa;
4. Obiectiv specific: Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor
disponibile la nivelul comunei Frumuşiţa iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale;
5. Obiectiv specific: Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale.
II. Strategia Naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 aprobată prin H.G. nr. 383/2015, direcţia de acţiune/ obiectivul operațional;
III. Programul de interes National aprobat prin H.G. nr. 383/2015;
IV. Acordul de cooperare/parteneriat
Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Frumuşiţa (U.A.T. a comunei Frumuşiţa)
1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local - capitolul II;
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III.
CAPITOLUL I Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
A.
Serviciile sociale existente la nivel local
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
ABuget de stat;
BContribuţii persoane beneficiare;
CAlte surse.
Nr. crt.

Cod serviciu social, conf.
Nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea
serviciului social

Capacitate

Grad de
ocupare

-

-

-

-

1.
Total

Bugete estimate pe surse de finanțare, pentru
serviciile sociale existente
Buget local
Buget județean
A
B
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- Număr locuri( în paturi)
Denumire serviciu
social propus

Cod
serviciu
social

Categorie beneficiari

Capacitate necesară
Nr. benef./zi

Capacitate
clădire/spațiu necesar
m.p.

A

Bugetele estimate pe sursele de finanțare
pentru serviciile sociale propuse pentru a
fi înființate:
C
D
E
F
G

B

Nr. benef./zi
H
Centru de zi pentru
8899CZCopii /părinţi aflaţi în
consiliere și sprijin
30
3
F-I
situaţie de risc social
pentru părinți și copii
Unitate îngrijire la
Vârstnici aflaţi în
8810ID-I
10
domiciliu
situaţie de risc social
C.
Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
realizarea obiectivului operațional/ direcţiei de acţiune.
Se aplică şi în cazul programelor de finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes general în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare:
1. Serviciile sociale eligibile / neeligibile pentru a primi subvenţii de la bugetul local
2. Capitolele de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru care se pot acorda subvenţii;
3. Bugetul estimat al programului de subvenţionare …………………………..
CAPITOLUL II Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art.6 din H.G. nr. 797/2017
1. Revizuirea/ actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet / se afișează la sediul serviciului public de asistenţă socială:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
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b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local/ judeţean;
c) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare – formulare/ modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar;
d) informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ teritoriale/ subdiviziunii administrativ teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați;
(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar;
(ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu,
înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual;
(iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului şi al sectoarelor municipiului Bucureşti - se actualizează cel puţin anual;
e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale* - se actualizează cel puţin trimestrial;
2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării
iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;
3. Telefonul verde;
4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;
7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea
drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;
8. Mesaje de interes public transmise prin presă.
CAPITOLUL III Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:
a) cursuri de perfecţionare
Nr. de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
b) cursuri de calificare
Nr. de persoane
Buget estimat
.................................
c) sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;
c.2. asistenţi personali;
c.3. îngrijitori informali;
c.4. voluntari;
Nr. de persoane
Buget estimat
.................................
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. 9
din 30 ianuarie 2020
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 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: 560/20.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5;
Având în vedere adresa nr. 86/06.01.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 560/06.01.2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni), conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Fundeni, ce răspunde de punerea în aplicare.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXĂ

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a 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 operațional ː 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 operațional pentru implementarea Strategiei naționale aprobată prin
Hotărârea de Guvern nr.1113/2014;
3. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Galați în perioada 2013-2020, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr.13/2019;
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 2020 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.
În cadrul Compartimentul de Asistență Socială al comunei Fundeni sunt prevăzute următoarele funcții : 1 funcţionar public pe postul de consilier , grad profesional superior 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:
g)
Persoane adulte cu dizabilităţi: 103;
h) Copii cu dizabilităţi: 16;
i) Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 84; beneficiari de alocații pentru susținerea familiei: 141);
j) Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate: 60;
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k) Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav: 22.
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
necesară

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 ,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 sociali , mediere socială etc.
8.Measaje 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
5000 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
8
2000
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. 10
din 30 ianuarie 2020
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a comunei Iveşti)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 561/20.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5;
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Având în vedere adresa nr. 85/06.01.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 561/06.01.2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a comunei Iveşti), conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Iveşti, ce răspunde de punerea în aplicare.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXĂ

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a comunei Iveşti)
Având în vedere:
1.
Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55/26.10.2018, respectiv următoarele obiective operaționale:
a) Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale categoriilor de beneficiari;
b) Actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese de domiciliu etc.), date
privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzirea locuinţei, alocaţii de susţinere a familiei etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi
alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date;
c) Creşterea gradului de responsabilitate în acordarea de beneficii de asistenţă socială şi actualizarea procedurilor operaţionale pentru instituirea şi implementarea măsurilor de protecţie
socială;
d) Depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi;
e) Identificarea şi evaluarea situaţiilor copiilor aflaţi în dificultate şi modul de respectare a drepturilor acestora;
f) Creşterea numărului de acțiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte posibilităţile legale de care pot dispune părinții care pleacă la muncă în străinătate, în vederea
asigurării protecției fizice şi juridice a copiilor care urmează să rămână în ţară;
g) Îmbunătăţirea şi dezvoltarea de servicii sociale asigurate persoanelor vârstnice;
h) Menținerea persoanelor aflate în dificultate în comunitatea de domiciliu prin dezvoltarea de servicii sociale adecvate;
i) Dezvoltarea unei atitudini proactive ṣi participative în rândul persoanelor de etnie rromă.
2.
Strategia națională de dezvoltare a serviciilor sociale
3.
Programul de interes naţional aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2018
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale oferite de Serviciul Public de Asistenţă Socială se elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de
dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Iveşti, conform art. 113, art. 114 din Legea nr.272/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu
prevederile art.3, alin.2, lit. b coroborat cu art.5, alin. 1-6 din anexa 2 din H.G. nr. 797/2017.
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale poate fi modificat:
 ca urmare a unor modificări apărute în structura Serviciul Public de Asistenţă Socială,
 ca urmare a modificării sau a apariţiei unor acte legislative.
Scopul Serviciului Public de Asistenţă Socială în întocmirea Planului anual de acţiune aferent anului 2020 are în vedere prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate
sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.
Serviciul urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi servicii de asistenţă sociale.
Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a comunei Iveşti)
cuprinde:
1.
administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I;
2.
planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local – capitolul II;
3.
programul de formarea și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.
CAPITOLUL I Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale
A.
Serviciile sociale existente la nivel local*
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Buget de stat;
B – Contribuții persoane beneficiare;
C – Alte surse.

Nr
crt.

Cod serviciu social, conform
Nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea
serviciului
social

Capacitatea

Grad
de
ocupare

1.
TOTAL

-

-

-

-

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

Servicii sociale propuse spre a fi înființate
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreţinere - 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
Serviciu comunitar
integrat

Cod
serviciu
social

Categorie
beneficiari

8899CZ-PNV

Persoanele aflate
în situaţie de
nevoie

Capacitate
necesară
Număr
benef./zi
170
beneficiari / 5
pe zi

H
-

Capacitate
clădire/spațiu necesar
- mp -

A

-

Specialiști în
domeniul social,
medical

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

D

E

F

G

-

-

-

-

X

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 H. G. 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.
Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii / instruire, în limita bugetului disponibil:
a)
cursuri de perfecționare
Număr de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
1
5000 lei
b)
cursuri de calificare
Număr de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
3
15000
c)
sesiuni de instruire, în limita bugetului local, 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
13

Buget estimat
475000 lei

HOTĂRÂREA NR. 11
din 30 ianuarie 2020
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 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: 562/20.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5;
Având în vedere adresa nr. 84/06.01.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 562/06.01.2020;
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;
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Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Măstăcani (U.A.T. a comunei Măstăcani), conform anexei
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Măstăcani, ce răspunde de punerea în aplicare.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXĂ

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Măstăcani (U.A.T. a 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 dizabilitați, persoane aflate în risc de excluziune și marginalizare socială, persoane singure și familii fără venituri sau cu venituri reduse, persoane fără adăpost,
victime ale traficului de persoane, precum și persoanelor private de libertate
 Susținerea persoanelor adulte fără adăpost pentru depășirea situației de criză;
 Promovarea măsurilor active;
 Realizarea unor activități pentru îmbunătățirea stării psihice a beneficiarilor;
 Realizarea cu prioritate a unei hărți a nevoilor sociale și a unei hărți a serviciilor sociale existente la nivel local;
 Promovarea serviciilor sociale existente la nivelul comunității locale;
 Promovarea voluntariatului în furnizarea serviciilor sociale;
 Promovarea implicării comunității locale în procesul de planificare și furnizare a serviciilor sociale;
 Identificarea nevoilor individuale și de grup, precum și a principalelor categorii de beneficiari de servicii sociale. Serviciul contribuie la întocmirea hărții reale a nevoilor actuale atât la
nivel comunitar , cât și individual;
Planul local de acţiune pentru anul 2020 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
Cod serviciu social,
Denumirea
Nr.
conform
serviciului
Crt.
Nomenclatorului
social
serviciilor sociale
Cămin de
1.
8730 CR-V-I
bătrâni
Total
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

-

-

-

-

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

Cod
serviciu
social

Categorie
beneficiari

Capacita
-te
necesară

Capacitate
clădire/
spațiu
necesar
-mp-

Resurse umane
necesare (personal
de specialitate, de
îngrijire și asistență;
personal gospodărie

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

Justificare
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întreținere, reparații
deservire)
Serviciu de asistență,
consiliere 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 H. G. 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 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
Buget estimat
Personalul de specialitate
2
3500 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
0
0
d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociaţii 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 :..0.
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. 0- ; buget estimat : 0- ;
b) pentru psihologi :nr. -0 ; buget estimat: 0- ;

HOTĂRÂREA NR. 12
din 30 ianuarie 2020

privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Matca (U.A.T. a comunei Matca)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 563/20.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5;
Având în vedere adresa nr. 83/06.01.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 563/06.01.2020;
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;
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Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Matca (U.A.T. a comunei Matca), conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Matca, ce răspunde de punerea în aplicare.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXĂ

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Matca (U.A.T. a comunei Matca)
Conform Ordinului nr. 1086/2018 ce prevede modelul - cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local şi în temeiul
Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Galaţi, pentru perioada 2013-2020, modificată prin HCJ nr. 13 / 29.01.2019, Serviciul de asistenţă socială din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Matca, judeţul Galaţi, a întocmit Planului anual de acţiune privind serviciile sociale. Având în vedere:
1. Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Galaţi, pentru perioada 2013-2020, modificată prin HCJ nr. 13/29.01.2019
2. Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1113/2014
Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:
a) Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate;
b) Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile;
c) Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă;
d) Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc
3. Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.383/2015.
Obiective generale prevăzute în strategie sunt:
a) Creşterea gradului de ocupare a persoanelor sărace şi vulnerabile prin programe ample de activare pe piaţa muncii;
b) Creşterea sprijinului financiar pentru persoanele cu venituri reduse (VMI) şi introducerea stimulentelor pro-activare pentru beneficiarii programului de beneficii sociale;
c) Promovarea incluziunii sociale a comunităţilor marginalizate printr-o abordare integrată, concentrată asupra copiilor;
d) Îmbunătăţirea funcţionalităţii serviciilor sociale;
e) Integrarea beneficiilor de asistenţă socială, a serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare şi a altor servicii publice prin transformarea asistentului social într-un ”integrator” cu o atribuţie
solidă de management de caz;
f) Investiţii într-un sistem solid de asistenţă socială;
g) Creşterea rolului economiei sociale în reducerea excluziunii sociale;
h) Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare şi evaluare.
Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.566/2015
Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:
a) Prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice;
b) Promovarea participării sociale active şi demne a persoanelor vârstnice;
c) Obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă pentru persoanele cu nevoi de îngrijire de lungă durată;
5. Strategia naţională ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi, 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2016
Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:
a) Promovarea accesibilităţii în toate domeniile vieţii pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
b) Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii;
c) Eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii pentru persoanele cu dizabilităţi;
d) Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la un mediu de lucru deschis, incluziv şi accesibil, atât în sectorul public cât şi în cel privat, concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv
la servicii de sprijin pentru creşterea ocupării pe piaţa muncii;
e) Promovarea educaţiei şi formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile şi a învăţării de-a lungul vieţii pentru persoanele cu dizabilităţi;
f) Promovarea și protecția dreptului persoanelor cu dizabilități la un standard adecvat de viață pentru îmbunătățirea continuă a calității vieții lor;
g) Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilităţi la servicii şi facilităţi de sănătate, de calitate, care acordă atenţie problemelor specifice de gen, la un cost rezonabil şi cât mai
aproape posibil de comunităţile în care acestea trăiesc;
h) Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilităţi pe baza informaţiilor şi datelor statistice şi de cercetare colectate din toate domeniile de activitate.
6. Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018- 2021
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.365/2018
Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:
a)
Consolidarea cadrului legislativ din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice;
b)
Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin şi protecţie pentru victime;
c)
Prevenirea violenţei domestice şi a recidivei acesteia precum şi a violenţei sexuale;
d)
Monitorizarea şi evaluarea activităţilor întreprinse în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice
3. Programele de interes naţional aprobat prin:
- Hotărârea Guvernului nr. 427 din 13 iunie 2018 privind aprobarea programului de interes naţional "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente" şi a programului
de interes naţional "Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale"
Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Matca (U.A.T. a comunei Matca) 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.
CAP. I ADMINISTRAREA, ÎNFIINȚAREA ȘI FINANȚAREA SERVICIILOR SOCIALE
A. Serviciile sociale existente la nivel local
Cod serviciu social,
Denumirea
Nr.
conform
serviciului
Crt.
Nomenclatorului
social
serviciilor sociale
-

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
servic
iu
social

Servicii de consiliere şi
suport emoțional
pentru elevii cu ambii
părinţi plecați în
străinătate

8790
CRC-IV

Categorie
beneficiari

Elevi

Capacita
te
necesara

6

Capacitate
clădire/
spațiu
necesar
-mp-

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

6

2 persoane pentru
consiliere şi suport
emoțional

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile
sociale existente:

Buget
local

12000

Buget
județean

-

Buget
de
stat

-

Contribuții
Persoane
beneficiare

-

Alte
surse

Justifi
care

Donații

OP
sau
Facturi

Serviciile sociale, conform Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale , cu modificările și completările ulterioare, sunt definite prin art. 27 alin. 1, ca activitatea sau ansamblul de activități realizate
pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și a celor speciale individuale, familiale sau de grup, în vederea depistării situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune
socială, promovării incluziunii sociale și creșterea calității vieții.
Planul anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2020 de la nivelul comunei Matca se elaborează în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/ 2011 a asistenței
sociale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 1086/ 2018 pentru aprobarea modelului cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate din bugetul
local și ale Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor sociale și a structurii orientative de personal.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/1.03.2017 a fost aprobată Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale din comuna Matca, judeţul Galaţi şi a Planului strategic de
dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Primarului comunei Matca, judeţul Galaţi.
Planul anual de acțiune urmărește dezvoltarea acțiunilor sociale care să răspundă nevoilor persoanei, în relația cu situația socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educație
și mediul social de viață al acesteia în conformitate cu asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a
altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. Toate aceste măsuri au la bază transparența, nediscriminarea, eficacitatea, respectarea dreptului la autodeterminare, focalizarea,
abordarea individuală, parteneriatul, solidaritatea socială, participarea beneficiarilor și subsidiaritatea.
În vederea facilitării accesului la aceste măsuri, în desfășurarea activității se pune accent pe evaluarea nevoilor sociale ale comunității, valorificarea potențialului comunității în
vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, a cazurilor de risc de excluziune social în care se pot afla anumite grupuri sau persoane, dezvoltarea
serviciului de informare și centralizare a informațiilor privind obiectivele sociale și serviciile sociale la care pot apela, dar în același timp dezvoltarea unei relații nu numai informaționale cu
cetățeanul, ci și stimulative și participative. Un rol important în procesul de acordare a serviciilor sociale îl are desfășurarea de acțiuni ce vizează identificarea, prevenirea și combaterea
situațiilor de risc prin informarea și educarea adecvată a tinerilor , părinților și familiilor în ansamblul lor.
Obiectivul general, urmărit prin Planul anual de acțiuni privind serviciile sociale pe anul 2020, îl constituie dezvoltarea unui sistem realist și eficient de servicii sociale la
nivelul comunei, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creșterea calității vieții, tratament egal, nediscriminare și dreptul la o viață demnă pentru toți locuitorii
comunei Matca.
Un obiectiv important urmărit prin Planul anual de acțiune privind serviciile sociale, îl reprezintă identificarea tuturor nevoilor individuale, familiale și de grup ale
comunității prin consultarea cu partenerii, reprezentanții beneficiarilor , voluntarilor și a cu alți factori interesați din comunitate în vederea stabilirii unor obiective concrete precum și referirea
unor cazuri către organizații sau instituții, furnizoare de servicii sociale sau de altă natură, pentru asigurarea continuității intervenției, creșterea accesului persoanelor adulte, provenite din
grupuri vulnerabile la servicii de formare și perfecționare profesională prin asigurarea serviciilor de informare în acest sens, colaborarea cu toate unitățile școlare de pe raza comunei
Matca, în scopul inițierii unor măsuri eficiente pentru prevenirea abandonului școlar.
Grupuri și persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin planul anual de acțiune:
A. Copii și familii aflate în dificultate;
B. Persoanele vârstnice;
C. Persoane cu handicap (minori și adulți);
D. Alte persoane aflate în dificultate.
Problemele cu care se confruntă persoanele și grupurile defavorizate sunt:
A .Copii și familiile aflate în dificultate identificate sunt:
1. copii proveniți din sistemul de protecție a copilului;
2. familii monoparentale;
3. copii separați de părinți sau risc de separare – copii cu părinți plecați la muncă în străinătate;
4. victimele violenței în familie;
5. familii tinere.
Probleme sociale ale copiilor și familiilor aflate în dificultate:
1. lipsa locuinței proprii;
2. resurse financiare insuficiente;
B.
Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:
1. sănătatea precară;
2. venituri mici în raport cu necesitățile;
3. capacitate redusă de autogospodărire;
4. absența suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent;
C. Persoane cu handicap (minori sau adulți)
Probleme sociale ale persoanelor cu handicap sunt:
1. accesibilitatea, inclusiv în propria locuință;
2. situație materială precară.
3. absența suportului pentru familia care are în întreținere persoana cu handicap.
D. Probleme ale altor persoane aflate în dificultate:
1. fără venituri sau cu venituri foarte mici;
2. familii cu condiții precare de locuit;
3. persoane cu deficiențe fizice, senzoriale – parte din ele neîncadrate în grad de handicap și neluate în evidența serviciului;
4. dependenţa de alcool.
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La nivelul comunei Matca, avem 89 de dosare privind alocația de susținere a familiei din care 14 dosare sunt pentru familii monoparentale şi 75 dosare pentru familii
complementare. Din informațiile primite de la instituţiile școlare de pe raza comunei Matca şi din anchetele sociale efectuate s-au constatat următoarele: 95 de elevi au unul din părinţi plecat
în străinătate; 6 elevi cu ambii părinţi plecaţi în străinătate; 2 cazuri de abandon şcolar, 10 copii cu unic susținător legal. La nivelul comunei Matca există doar 44 dosare de beneficiari ai
ajutorului privind venitul minim garantat, totalizând un număr de 77 de persoane. La nivelul comunei Matca, avem 118 persoane cu certificate de handicap care beneficiază de indemnizație
de handicap încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal şi 69 de asistenţi personali la persoane cu certificate încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal.
CAP. II PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE INFORMARE A PUBLICULUI CU PRIVIRE LA SERVICIILE SOCIALE EXISTENTE LA NIVEL LOCAL
Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local se face în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017
1.Revizuirea / Actualizarea informaţiilor care se publică prin afișare la sediul primăriei comunei Matca;
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale este parte componentă a Strategiei de dezvoltare locală a comunei Matca pe perioada 2019-2023;
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local pe anul 2020 se publică pe pagina proprie de internet, se afișează la sediul Primăriei
comunei Matca și se actualizează ori de câte ori este necesar;
c) Activitatea proprie respectiv formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, se publica la sediul instituției;
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.
În acest sens Serviciul de asistență socială de la nivelul comunei Matca își propune pentru anul 2020:
- informarea comunității cu privire la modificările legislative apărute privind acordarea beneficiilor de asistență socială;
- afișarea la sediul primăriei comunei Matca a informațiilor primite de la instituții publice, organizații neguvernamentale, furnizori de servicii sociale acreditați etc., cu privire la prevenirea
excluziunii sociale și marginalizării persoanelor, familiilor sau grupuri din comunitate aflate în nevoie socială și promovarea incluziunii sociale;
3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii prin continuarea colaborării cu Școlile, medicii de familie, postul de poliție, pentru identificarea minorilor cu părinții plecați la muncă
și monitorizarea acestora pentru a preveni abandonul școlar, delicvența juvenilă și alte situații de risc, daca există; activităţi de informare şi consiliere cum ar fi: conştientizarea şi
sensibilizarea publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, etc.
CAP. III PROGRAMUL DE FORMARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A PERSONALULUI CARE LUCREAZĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:
a) cursuri de perfecţionare
Personalul de specialitate
Nr. de persoane
Buget estimat
Funcționari publici
3
4000
b) sesiuni de instruire pentru:
- asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, conform prevederilor legale în vigoare;
- voluntari, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date, precum și în domeniul asistenței sociale;
c) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes National respectiv:
Participarea la întâlnirile de lucru cu reprezentanții DGASPC Galaţi, primării de la nivel zonal, Direcția de Sănătate Publică a județului Galați, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de
Muncă Galați, Inspectoratul Școlar Județean Galați, Prefectura Galaţi.

HOTĂRÂREA NR. 13
din 30 ianuarie 2020
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 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: 567/20.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5;
Având în vedere adresa nr. 79/06.01.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 567/06.01.2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Movileni (U.A.T. a comunei Movileni), conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Movileni, ce răspunde de punerea în aplicare.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
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ANEXĂ
Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Movileni (U.A.T. a 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 igienă 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 2020 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;
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 social,
Denumirea
Nr.
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

Centru de zi pentru
consiliere şi sprijin pentru
familie şi copii
- Serviciu de asistență,
consiliere psihosocială
Îngrijiri personale la
domiciliu acordate de
îngrijitori persoane,
asistenți personali
profesioniști pentru ajutor
în realizarea activităților
vieții zilnice
Centru de zi pentru
consiliere şi informare,
integrare/reintegrare
socială, asistenţă
comunitară

Cod
servi
ciu
social

Categorie
beneficiari

8899CZ
-F-C-I

Ca
paci
tate
nece
sară

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

Buget
județean

Buget
de stat

Contribuții
persoa
ne
beneficiare

Părinți
și
copii

-

-

-

-

8810IDII

Persoane
vârstnice

-

-

-

-

8899CZ
-PNIII,IV,V

Persoane
aflate în
nevoie

-

-

-

-

Alte
surse

Justificare

Fonduri
Europe
nerambursabile

Participare
UAT
Comuna
Movileni în
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 H. G. 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
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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 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
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
*Asistenții personali din cadrul Primăriei Comunei Movileni (în număr de 17) au fost instruiți în anul 2019, astfel potrivit art. 38 alin. a) din Legea nr.448/2006, următoarea instruire va avea
loc în anul 2021 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. 14
din 30 ianuarie 2020

privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Munteni (U.A.T. a comunei Munteni)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 551/20.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5;
Având în vedere adresa nr. 78/06.01.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 551/06.01.2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Munteni (U.A.T. a comunei Munteni), conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Munteni, ce răspunde de punerea în aplicare.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
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ANEXĂ
Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Munteni (U.A.T. a comunei Munteni)
Având în vedere:
1) Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39/23.07.2019, respectiv următoarele obiective operaţionale/direcţii de acțiune:
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 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Munteni (U.A.T. a comunei Munteni)
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.

1
Total

Cod serviciu
social, conform
Nomenclatorului
serviciilor sociale
-

Bugetele estimate pe surse de finanțare , pentru serviciile sociale existente:
Denumirea
serviciului
social
-

Capacitate

Grad
de
ocupare

-

-

Buget
local

Buget
județean

-

Contribuții
Persoane
beneficiare

Buget
de stat

-

-

Alte
surse

-

-

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

Cod
serviciu
social

Serviciu de
asistență,
consiliere socială,
informare cu
8899CZ-FI
privire
la drepturi și
obligații
Servicii suport
pentru persoane
8810ID-II
vârstnice
Servicii de
socializare
pentru persoane
cu
8810CZ-V-II
risc de a fi
excluse
social

Categorie
beneficiari

Capacitate
necesară

Capacita
te
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

Părinți
și
copii

-

-

-

-

Persoane
vârstnice

-

-

-

-

Persoane cu
risc de a fi
excluse
social

-

-

-

-

Alte
surse

643878,83
Lei
cu TVA

Justificare

Fonduri
europene
nerambursabile

CAPITOLUL II Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art.6 din H. G. nr.797/2017
1.Revizuirea/Actualizarea 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 inițial, a
anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi;
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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. Masaje 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
2
1000 lei
c)
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
28
2000
*Asistenții personali din cadrul Primăriei Comunei Munteni (în număr de 27) 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 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 profes ionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii
sociale;
a) pentru asistenți sociali: nr. - ; buget estimat : - ;
b) pentru psihologi :nr. - ; buget estimat: - ;

HOTĂRÂREA NR. 15
din 30 ianuarie 2020
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a comunei Nămoloasa)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 565/20.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5;
Având în vedere adresa nr. 81/06.01.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 565/06.01.2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a comunei Nămoloasa), conform anexei
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Nămoloasa, ce răspunde de punerea în aplicare.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
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ANEXĂ
Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a comunei Nămoloasa)
Prezentul Plan de acțiune s-a elaborat avându-se în vedere:
a) 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;
b) Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale aprobată prin
Hotărârea de Guvern nr.1113/2014;
c) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Galaţi în perioada 2013-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Galaţi nr.263/2013, modificată şi completată de Hotărârea
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 13/2019.
Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a comunei Nămoloasa)
cuprinde:
1.
Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale – capitolul I;
2.
Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local – capitolul II;
3.
Programul de formarea și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.
CAPITOLUL I Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale
A.
Serviciile sociale existente la nivel local
Înfiinţarea și administrarea serviciilor sociale
La nivelul comunei Nămoloasa este înfiinţat Compartimentul de Asistență Socială care acordă servicii sociale pe perioadă nedeterminată.
În cadrul Compartimentului de
Asistență Socială al comunei Nămoloasa sunt prevăzute următoarele funcții: 1 funcţionar public pe postul de consilier care este ocupat şi 1 funcţionar public pe postul de consilier debutant
care este vacant. Prin Hotărârea Consiliului Local nr.14 din 31.05.2018 s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentul de Asistență Socială al comunei Nămoloasa,
conform prevederilor art.6 alin. (1) din H.G. nr. 797/2017.
Compartimentul de Asistență Socială al comunei Nămoloasa este structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale,
înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului comunei, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.
În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în
nevoie socială, Compartimentul de Asistență Socială al comunei Nămoloasa îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Nămoloasa, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea
prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
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: 120;
b) Copii cu dizabilităţi: 7;
c) Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 170; beneficiari de alocații pentru susținerea familiei: 160);
d) Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate: 50;
e) Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav: 20.
Structura de personal aprobată de către Consiliul local al comunei Nămoloasa pentru asigurarea funcţionării Compartimentul de Asistență Socială de la nivelul comunei
Nămoloasa este următoarea: a) persoană responsabilă de evidenţă beneficiilor de asistenţă socială și cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale, inclusiv monitorizarea asistenţilor personali.
Finanțarea serviciilor sociale: finanţarea Compartimentul de Asistență Socială al comunei Nămoloasa se asigură din bugetul local. Finanţarea serviciilor sociale şi
beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local și bugetul de stat, potrivit legii.
B.

Servicii sociale propuse spre a fi înființate
Denumire
serviciu
social
propus

Cod
serviciu
social

Categorie
beneficiari

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

Capacitate
necesară
Număr
benef./zi
-

Capacitate
clădire/spațiu necesar
- mp -

A

H
-

-

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

-

B

C

D

E

F

G

-

-

-

-

-

-
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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).
CAPITOLUL II Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din H. G. nr. 797/2017
1.
Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet / se afișează la sediul serviciului public de asistență socială:
a)
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b)
Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local;
c)
Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare / formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. – se actualizează cel puțin lunar;
d)
Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați:
IV. lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – se actualizează lunar;
V. serviciile sociale care funcționează în cadrul / 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;
VI. situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – se actualizează cel puțin anual;
e)
Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale – se actualizează cel puțin trimestrial;
2.
Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării
inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi;
3.
Telefonul verde;
4.
Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
5.
Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială;
6.
Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc.;
7.
Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea
drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.;
8.
Mesaje de interes public transmise prin presă.
CAPITOLUL III Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.:
cursuri de perfecționare
Număr de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
1
3900 lei
e)
cursuri de calificare
Număr de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate;
c.2. asistenți personali;
c.3. îngrijitori informali*;
c.4. voluntari*
Număr de persoane
Buget estimat
2.
d)

HOTĂRÂREA NR. 16
din 30 ianuarie 2020
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 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: 552/20.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5;
Având în vedere adresa nr. 77/06.01.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 552/06.01.2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a comunei Piscu), conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Piscu, ce răspunde de punerea în aplicare.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXĂ

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a comunei Piscu)
Având în vedere:
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 2020 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 şi finanțarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel local
Nr.
crt.

Denumirea
serviciului
social

Grad de
ocupare

Capacitate

Buget
local

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

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

Cod
serviciu
social

Categorie
beneficiari

Capacita
-te
necesară

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 H. G. 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;
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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 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
Buget estimat
Personalul de specialitate
1
500 lei
b) cursuri de calificare
Nr. de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
c) Sesiuni de instruire pentru:
1.personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate;
2.Asistenți personali;
3.Ingrijitori formali;
4.Voluntari;
Nr. de persoane
Buget estimat
Asistenții personali
19
695.000 lei
*Asistenții personali din cadrul Primăriei Comunei Piscu vor fi instruiți în anul 2020, potrivit art. 38 alin. a) din Legea nr. 448/2006, ultima instruire având loc în anul 2018.
d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii 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. 17
din 30 ianuarie 2020
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a comunei Priponeşti)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 566/20.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5;
Având în vedere adresa nr. 80/06.01.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 566/06.01.2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a comunei Priponeşti), conform anexei
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Priponeşti, ce răspunde de punerea în aplicare.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
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ANEXĂ
Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a comunei Priponeşti)
Având în vedere:
1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 29/20.12.2018, respectiv următoarele obiective operaționale/direcții de acțiune:
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;
Obiectivul general
Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii
vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii comunei Priponeşti în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr.
292/2011. Planul anual de acţiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătăţire a sistemului de asistenţă socială date privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale propuse pentru
a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare, propuneri elaborate de serviciu de protecţie şi asistenţă socială pentru
dezvoltarea unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale ale comunei Priponeşti.
Grupuri țintă
Persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin Planul anual de acţiune:
A.
Copii şi familii aflate în dificultate;
B.
Persoane vârstnice;
C.
Persoane cu handicap;
D.
Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
E.
Persoane fără adăpost
F.
Alte persoane aflate în risc social
Beneficii sociale
1.
Venitul minim garantat
În anul 2018 au fost în plată în medie un număr de 128 dosare .
În prezent se afla în plată la venitul minim garantat 88 dosare având un număr total de 193 persoane beneficiare . Sumele necesare plăţii acestor drepturi se asigură de la Bugetul
de Stat prin Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Sociala Galaţi.
Din fonduri de la bugetul local se plătește ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru beneficiarii ajutorului social, suma prevăzuta în bugetul pe anul 2020 la acest capitol
a fost de 48 mii lei.
2.
Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav
Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav se acordă conform prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 794/2002 privind aprobarea modalităţilor de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau
reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultul cu handicap grav sau reprezentantului său legal.
În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în
vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia o cere.
Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, psihice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi
cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării socio-psiho-medicale, la un asistent
personal.
În cursul anului 2018 un număr de 24 persoane cu handicap grav, au beneficiat de drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul de handicap pe baza certificatului emis
de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean Galați , sumele necesare plăţii acestor drepturi
fiind prevăzute în bugetul local.
În prezent în evidența Primăriei Priponeşti sunt un număr de 13 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav si 9 indemnizații de însoțitor.
Şi în bugetul anului 2020 a fost prevăzuta suma de 690 mii lei necesara plăţii indemnizaţiei pentru însoţitor şi a asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav.
3. Alocaţia pentru susţinerea familiei
Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ca formă
de sprijin pentru familiile cu venituri reduse, respectiv cu un venit pe membru de familie de până la 530 lei, care au în îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. În anul 2018 au fost în plată în
medie un număr de 97 dosare. Sumele necesare plăţii acestor drepturi se asigură de la Bugetul de Stat prin Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi. În prezent un număr de 77
familii beneficiază de alocație pentru susținerea familiei.
4.
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei
Conform O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru
încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de la bugetul de stat, familiilor şi persoanelor cu venituri reduse. În anul 2018 (sezon rece 2018–2019) au fost depuse un număr de 57 cereri pentru
încălzirea locuinţei cu combustibili solizi .
Pentru sezonul rece 2019–2020 au fost depuse pana in prezent un număr de 72 cereri pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi.
Protecţia copilului
În baza Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu, plasamentul familial, supraveghere
specializată la domiciliul părinţilor, instituţionalizarea sau reintegrarea în familiile naturale ale minorilor care au beneficiat de măsură de protecţie. Propunerile sunt înaintate Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Galați , care analizează situaţia minorilor şi instituie o măsură de protecţie specifică fiecărui caz în parte.
1. Servicii acordate familiilor în care se află copii cu risc de abandon şcolar
Acestea sunt servicii de informare şi consiliere acordate de către angajatul Compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Priponeşti cu scopul reabilitării şi reintegrării sociale
copiilor aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar.
2. Protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate este o activitate necesara în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de
monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de
lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către
acestea .
Din păcate, realizarea procedurii de delegare a autorităţii părinteşti de către părinţii care urmează să plece la muncă în străinătate (aplicabilă în situaţia în care ambii părinţi sau
părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul urmează să plece la muncă în străinătate) este cu impedimente, deoarece părinţii nu anunță Primăria Priponeşti
atunci când pleacă la muncă în străinătate.
Planul anual de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a comunei
Priponeşti) 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
1.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.
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Nr
crt.
1.
TOTAL

Cod serviciu
social, conform
Nomenclatorului serviciilor
sociale
-

Denumirea
serviciului
social

Capacitatea

Grad
de
ocupare

-

-

-

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

2.Servici sociale propuse spre a fi înființate
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere - reparații, deservire);
B - Justificare;
C – Buget local;
D – Buget județean;
E – Buget de stat;
F – Contribuții persoane beneficiare;
G – Alte surse;
H – Număr locuri (în paturi).
Denumire
serviciu
social
propus

Cod
serviciu
social

Categorie
beneficiari

Centru de zi
pentru copii
aflați în
dificultate şi
familiile acestora

8899CZ-F-I

Familii aflate în
situații de risc

Capacitate
necesară
Număr
benef./zi

H

30

1

Capacitate
clădire/spațiu necesar
- mp -

150

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

A

C

D

x

E

F

B

G

x

CAPITOLUL II Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din H. G. nr. 797/2017
1.
Revizuirea/Actualizarea 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
Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.:
cursuri de perfecționare
Număr de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
b)
cursuri de calificare
Număr de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
1
4000
c)
sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate;
c.2. asistenți personali;
c.3. îngrijitori informali*;
c.4. voluntari*
Număr de persoane
Buget estimat
c.2.
15
4500 lei
1.
a)

Pentru anul 2020 Primăria Comunei Priponeşti prin Compartimentul de Asistenţă Socială îşi propune următoarele obiective generale:
Obiectiv 1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă socială în Comuna Priponeşti:
- Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei evidenţe cu date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire, adresa de domiciliu), date privind
indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, alocaţii de susținere etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante
pentru actualizarea acestor evidenţe.
Obiectiv 2. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră în atribuţiile Compartimentului de Asistenţă Socială:
- Stabilirea sarcinilor
- Actualizarea procedurilor de lucru
Obiectiv 3. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de nevoile identificate:
- Identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţii beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor
obiective comune în acest sens;
- Folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete;
- Referirea cazurilor spre instituţii sau organizaţii, furnizare de servicii sociale sau de altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei.
Obiectivul 4. Îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale:
- Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă a personalului;
- Evaluarea continuă a nevoilor de formare profesională a acestora;
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- Monitorizarea şi evaluarea continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens;
- Implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate.
Obiectiv 5. Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială:
- Identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social;
- Informarea şi consilierea persoanelor aflate în risc social;
- Implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie.
Monitorizarea Planului anual de acţiune se va face urmărind o serie de indicatori. În funcţie de aceşti indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele pe care le-au
stabilit. Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul anual de acţiune sunt autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în funcţie de
atribuţii.
Indicatorii folosiţi în scopul monitorizării au fost stabiliţi în funcţie de acţiunile propuse în Planul anual de acţiune pentru anul 2020. Pe parcursul procesului de monitorizare şi
evaluare se vor lua în considerare următorii indicatorii:
- Prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială;
- Existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor sociale de informare şi consiliere;
- Realizarea unui studiu privind situaţia beneficiarilor de servicii sociale.
Aplicarea Planului anual de acţiune se va face în condiţiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistență socială, aşa cum este prevăzut şi stabilit în legislaţia în vigoare.
Atingerea obiectivelor din planul anual de acţiune privind măsurile sociale şi măsurile de asistenţă socială se realizează conform bugetului de venituri şi cheltuieli în care sunt cuprinse
investiţiile şi sumele alocate pentru serviciul de protecţie şi asistenţă socială în anul 2020.

HOTĂRÂREA NR. 18
din 30 ianuarie 2020
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Rădeşti (U.A.T. a comunei Rădeşti)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 553/20.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5;
Având în vedere adresa nr. 76/06.01.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 553/06.01.2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rădeşti (U.A.T. a comunei Rădeşti), conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Rădeşti, ce răspunde de punerea în aplicare.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXĂ

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rădeşti (U.A.T. a comunei Rădeşti)
Având în vedere:
1.
Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rădeşti nr. 16/28.04.2017 şi respectiv următoarele obiective operaţionale:
a) Obiective generale:
- diversificarea şi dezvoltarea serviților în comunitate;
- întărirea solidarităţii comunitare şi reducerea sărăciei prin menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor individuale;
- dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar;
- prevenirea problemelor si marginalizării sociale;
- combaterea abuzului şi neglijării persoanelor vârstnice;
- identificarea persoanelor aflate în situaţii dificile care trăiesc in condiţii de insecuritate materială şi socială;
b) Obiective specifice:
- înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (nivelul de pregătire şcolară şi profesională etc.), date privind indemnizaţiile acordate
(ajutoare sociale, ajutoare pentru încălzirea locuinţei, alocaţii pentru susţinerea familiei ajutoare materiale etc.), cuantumul si data acordării, precum şi alte informaţii;
- îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
- realizarea unor campanii şi distribuirea de materiale informative pe teme de asistenţă socială;
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-

organizarea unor întâlniri şi dezbateri periodice între parteneri, beneficiari, reprezentanţi ai instituţiei si alte persoane interesate;
pregătirea continua a personalului;
asigurarea dreptului copiilor la educaţie;
- acreditarea serviciilor de asistenta sociala acordate de Primăria comunei Rădeşti.
Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rădeşti (U.A.T. a comunei Rădeşti)
cuprinde:
1.
administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I;
2.
planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local – capitolul II;
3.
programul de formarea și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.
CAPITOLUL I Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale
A.
Serviciile sociale existente la nivel local*
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Buget de stat;
B – Contribuții persoane beneficiare;
C – Alte surse.
Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru
Cod serviciu
Denumirea
Grad
serviciile sociale existente
Nr
social, conform
serviciului
Capacitatea
de
crt.
Nomenclatorului serviciilor
Buget
Buget
social
ocupare
A
B
C
sociale
local
județean
1.
TOTAL
B.
Servicii sociale propuse spre a fi înființate
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere - reparații, deservire);
B - Justificare;
C – Buget local;
D – Buget județean;
E – Buget de stat;
F – Contribuții persoane beneficiare;
G – Alte surse;
H – Număr locuri (în paturi).
Bugetele estimate pe
Capacitate
surse de finanțare, pentru
Denumire
Cod
Capacitate
necesară
serviciile sociale propuse pentru a
serviciu
Categorie
serviciu
clădire/spațiu necesar
A
B
fi înființate
social
beneficiari
social
- mp propus
Număr
H
C
D E
F
G
benef./zi
X
C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
realizarea obiectivelor specifice bugetului estimat pentru anul 2020.
Se aplica şi în cazul programelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările si completările ulterioare.
D.
Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor si cultelor recunoscute de lege in baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor si fundaţiilor romane cu
personalitate juridica, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenta sociala, cu modificările ulterioare:
1.
Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenţii de la bugetul local
a) ------------b)------------2.
Capitole de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenta sociala, pentru care se pot acorda subvenţii;
_Bugetul estimat al programului de subvenţionare
CAPITOLUL II Planificarea activităților de informarea cu privire Ia serviciile sociale existente la nivel local in Conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr.
797/2017
1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistenţă socială:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale:
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrative si finanţate din bugetul consiliului judeţean/ consiliul local;
c) Activitatea proprie si serviciile aflate in proprie administrare-formulare/modele de cereri in 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 1a nivelul unitarii administrativ – teritoriale / subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi;
(I) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate si din judeţ si a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar;
(II) serviciile sociale care funcţionează in cadrul/ coordonarea serviciului public de asistenta sociala: nr. cod serviciu,datele privind beneficiarii, costurile si personalul/tipul de serviciu,
înregistrate in anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual;
(III) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate si acordate la nivelul judeţului si al sectoarelor municipiului Bucureşti - se actualizează cel puţin anual;
e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ - teritoriale - se actualizează cel puţin trimestrial;
2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului in cadrul procesului pe perioada realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau activităţii de
consiliere in cadrul centrelor de zi;
3. Telefonul verde;
4. Campanii de informare si sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local;
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 si consiliere realizate prin serviciul de asistenta comunitara, cum ar fi reconștientizare si sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune sociala, respectarea
drepturilor sociale si promovarea masurilor de asistenta sociala, mediere socială etc.;
8. Mesaje de interes public transmise prin presa.
CAPITOLUL III Programul de formare si îndrumare metodologica a personalului care lucrează in domeniul serviciilor sociale
l. Propuneri de activităţi de formare profesionala continua in vederea creşterii performantei personalului din structurile proprii/instruire etc.:
a) cursuri de perfecţionare _________________________________________________________________ ___________________________________________
Nr. de persoane
Buget estimat
Personal de specialitate
1
1000
b) cursuri de calificare
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Nr. persoane
Buget estimat
c) sesiuni de instruire pentru:
c.1. Personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;
c.2. asistenţi personali;
c.3.ingrijitori informali;
c.4.voluntari.
Nr. de persoane
Buget estimat - lei
Asistenţi personali
15
4000
d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, orașelor,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 profesionala/Revizuirea fiselor de post in 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………..

HOTĂRÂREA NR. 19
din 30 ianuarie 2020
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a comunei Rediu)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 554/20.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5;
Având în vedere adresa nr. 75/06.01.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 554/06.01.2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a comunei Rediu), conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Rediu, ce răspunde de punerea în aplicare.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXĂ

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a comunei Rediu)
Având în vedere:
1.
Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. . 4/30.01.2019, respectiv următoarele obiective operaționale/direcții de acțiune:
2.
Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2018-2021, 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 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a comunei Rediu) cuprinde:
1.
privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I;
2.
Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local – capitolul II;
3.
Programul de formarea și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.
CAPITOLUL I Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale
A.
Serviciile sociale existente la nivel local*
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
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A – Buget de stat;
B – Contribuții persoane beneficiare;
C – Alte surse.
Cod serviciu
social, conform
Nomenclatorului serviciilor
sociale
-

Nr
crt.
1.
TOTAL
B.

Denumirea
serviciului
social

Capacitatea

Grad
de
ocupare

-

-

-

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
-

Capacitate
clădire/spațiu necesar
- mp -

A

-

-

H
-

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

B

C

D

E

F

G

-

-

-

-

-

-

CAPITOLUL II Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din H. G. 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;
Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
4.
Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială;
5.
Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc.;
6.
Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea
drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.;
7.
Mesaje de interes public transmise prin presă.
CAPITOLUL III Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire, etc.:
cursuri de perfecționare
Număr de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
1
3200 lei
b)
cursuri de calificare
Număr de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
c)
sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate;
c.2. asistenți personali;
c.3. îngrijitori informali*;
c.4. voluntari*
Număr de persoane
Buget estimat
c.2.
4
1000 lei
1.
a)

HOTĂRÂREA NR. 20
din 30 ianuarie 2020
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 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: 564/20.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5;
Având în vedere adresa nr. 82/06.01.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 564/06.01.2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a comunei Vânători), conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Vânători, ce răspunde de punerea în aplicare.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXĂ

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a comunei Vânători)
Având în vedere:
Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2024, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 04.10.2019, respectiv următoarele obiective generale/direcții
de acțiune:
a) Combaterea riscului de excluziune socială şi creşterea calităţii vieţii persoanelor asistate;
b) Promovarea participării la viaţa socială a persoanelor aflate în dificultate şi responsabilizarea comunităţii în privinţa membrilor ei aflaţi în situaţie de risc;
c) Promovarea unui serviciu integrat de asistenţă socială;
și obiective operaționale:
a) Protecţia şi promovarea drepturilor familiei, copilului şi ale persoanei adulte cu dizabilităţi/în dificultate;
b) Prevenirea separării copilului de părinţi şi protecţia specială a copilului separat de părinţi;
c) Promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile/persoanelor adulte cu dizabilităţi/aflate în dificultate;
d) Dezvoltarea capacităţii administrative.
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 2020 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. Vânători) cuprinde:
4. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I;
5. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local – capitolul II;
6. Programul de formarea și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.
CAPITOLUL I Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale
Compartimentul de asistență socială din cadrul UAT Vânători este înfiinţat 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 Compartimentul de asistență socială din cadrul UAT Vânători sunt prevăzute următoarele funcții: un funcţionar public - consilier cu studii superioare, profil administrație
publică şi asistenţă socială care se ocupă de toată activitatea de asistență socială.
A.
Serviciile sociale existente la nivel local
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Buget de stat;
B – Contribuții persoane beneficiare;
C – Alte surse.
Cod serviciu
Nr.
social, conform
crt.
Nomenclatorului serviciilor sociale
1.
TOTAL
B.

Denumirea
serviciului
social
-

Capacitatea
-

Grad
de
ocupare
-

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

Servicii sociale propuse spre a fi înființate
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere - reparații, deservire);
B - Justificare;
C – Buget local;
D – Buget județean;
E – Buget de stat;
F – Contribuții persoane beneficiare;
G – Alte surse;

C
-
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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 2020 se va reîncerca finanțarea acestui serviciu 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 H. G. nr. 797/2017
1.
Revizuirea/actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul U.A.T. Vânători/Compartimentul 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:
lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – se actualizează lunar;
serviciile sociale care funcționează în cadrul UAT/coordonarea Compartimentul de asistență socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de
serviciu, înregistrate în anul anterior, etc. – se actualizează trimestrial/anual;
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 (ex.: servicii de ocupare a forței de muncă) –
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 Compartimentul de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale UAT/Compartimentului 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. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.:
a)
cursuri de perfecționare
Număr de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
1
2000
b)
cursuri de calificare
Număr de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
c)
sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate;
c.2. asistenți personali;
c.3. îngrijitori informali (potrivit standardelor minime de calitate pentru bolnavii îngrijiți la domiciliu, personalul Compartimentului de asistență socială informează și consiliază periodic
membrii de familie de 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

HOTĂRÂREA NR. 21
din 30 ianuarie 2020
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Vlădeşti (U.A.T. a comunei Vlădeşti)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 555/20.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5;
Având în vedere adresa nr. 91/06.01.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 555/06.01.2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădeşti (U.A.T. a comunei Vlădeşti), conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Vlădeşti, ce răspunde de punerea în aplicare.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXĂ

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădeşti (U.A.T. a comunei Vlădeşti)
Introducere
Prezentul Plan de acțiune s-a elaborat avându-se în vedere:
a) 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;
b) Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr.1113/2014;
c) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Galaţi în perioada 2013-2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr.263/2013, modificată şi completată de Hotărârea
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 13/2019;
Planul local de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădeşti (U.A.T. comuna Vlădeşti) cuprinde:
1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II;
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III.
Capitolul I. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
La nivelul comunei Vlădeşti este înfiinţat Compartimentul de Asistență Socială care acordă servicii sociale pe perioadă nedeterminată.
În cadrul Compartimentului de Asistență Socială al comunei Vlădeşti sunt prevăzute următoarele funcții: 1 funcţionar public – inspector cu studii superioare cu atribuţii de asistenţă
socială, 1 post contractual care este vacant.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr.18 din 30.05.2018 s-a actualizat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului de Asistență Socială al comunei Vlădeşti, conform
prevederilor art.6 alin. (1) din H.G. nr. 797/2017.
Compartimentul de Asistență Socială al comunei Vlădeşti este structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată la
nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului comunei, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.
În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie
socială, Compartimentul de Asistență Socială al comunei Vlădeşti îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Vlădeşti , prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii
în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri;
c) de strategie prin dezvoltarea serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;
d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă
socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile.
Beneficiarii serviciilor sociale, grupuri vulnerabile identificate:
A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:
a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului;
b) familii monoparentale;
c) familii tinere;
d) copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.
Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt:
a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor;
b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă;
c) familii cu climat social defavorabil;
d) abandonul şcolar;
e) probleme de sănătate;
B. Persoane vârstnice
Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:
a) sănătatea precară;
b) venituri mici în raport cu necesităţile;
c) izolare, singurătate;
d) capacitatea scăzută de autogospodărire;
e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent;
C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi)
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt :
a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă ;
b) lipsa locurilor de muncă protejate;
c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate;
d) atitudinea discriminatorie a societăţii;
e) situaţia materială precară;
f) lipsa centrelor rezidenţiale / de zi, specializate pe tipuri de handicap.
D. Tipurile de situații de dificultate, vulnerabile, dependente sau risc social și estimarea numărului de beneficiari:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Persoane adulte cu dizabilităţi: 55;
Copii cu dizabilităţi: 5;
Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 76 de dosare şi 180 de persoane; alocații pentru susținerea familiei: 60 de dosare şi 150 de persoane);
Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate: 15;
Persoane vârstnice în situații de risc (fără copii, cu boli cronice etc.): 20;
Indemnizații de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav: 15
Structura de personal aprobată de către Consiliul local al comunei Vlădeşti pentru asigurarea funcţionării Compartimentului de Asistență Socială de la nivelul comunei Vlădeşti este
următoarea: persoana responsabilă de evidenţa beneficiilor de asistenţă socială şi cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale.
Finanțarea serviciilor sociale: finanţarea Compartimentului de Asistență Socială al comunei Vlădeşti se asigură din bugetul local. Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă
socială se asigură din bugetul local şi bugetul de stat.
Servicii sociale propuse a fi înființate
Bugetele estimate pe
Denumire
Capacitate
surse de finanțare, pentru
Cod
Capacitate
serviciu
Categorie
necesară
serviciile sociale propuse
serviciu
clădire/spațiu necesar
A
B
social
beneficiari
pentru a fi înființate
social
- mp propus
Număr benef./zi
H
C
D
E
F
G
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).
Capitolul II Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local
2.1. În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, funcţionarii din cadrul Compartimentului de Asistență Socială de la nivelul
comunei Vlădeşti au următoarele obligaţii principale:
a) asigurarea informării comunităţii;
b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;
c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean, a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de
servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;
d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi
a planului anual de acţiune;
e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în
monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale, precum şi acordarea de sprijin
în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.
2.2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării
iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere .
2.3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local;
2.4 Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;
2.5. Organizarea de întâlniri intre furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;
2.6. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cu ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială respectarea
drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;
Capitolul III. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:
Tip curs/sesiune
Personal
Nr. de persoane
Buget estimat
De perfecționare
Inspector cu atribuții de asistenţă socială
1
De calificare
Instruire
Îndrumare metodologică
-

Sursa de finanțare
Buget local
-

Acţiunile pe care ni le propunem pentru anul 2020 la nivelul Compartimentului de Asistență Socială al comunei Vlădeşti au drept scop exclusiv, sprijinirea/consilierea copiilor vulnerabili,
prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială, acțiuni care sunt adresate persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor vârstnice, victimelor
traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate.
Cu toate că responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate revine fiecărei persoane, precum şi
familiei acesteia, autorităţile statului intervin prin crearea de oportunităţi egale şi, în subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale adecvate.
Autoritatea administraţiei publice locale îşi asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistenţă socială şi serviciile
sociale. Prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, se contribuie la promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor beneficiarilor la o viaţă independentă, împlinită şi demnă,
precum şi la facilitarea participării acestora la viaţa socială, economică, politică şi culturală.
Funcţionarii din cadrul Compartimentului de Asistență Socială al comunei Vlădeşti îşi propun următoarele obiective: promovarea drepturilor omului, a unei imagini pozitive a
persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile, astfel încât serviciile sociale să primeze faţă de beneficiile de asistenţă socială, să prevină şi să limiteze orice formă de dependenţă faţă de
ajutorul acordat de stat sau de comunitate, prin consilierea şi îndrumarea acestora, prin găsirea unor locuri de muncă, excepţie făcând persoanele vârstnice.
Aplicarea Planului de acțiune se va face în condițiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistență socială, conform prevederilor legislației în vigoare.

HOTĂRÂREA NR. 22
din 30 ianuarie 2020
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 550/20.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Galaţi;
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Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5;
Având în vedere adresa nr. 92/06.01.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 550/06.01.2020;
Având în vedere avizul consultativ nr. 329/13.01.2020 al Comisiei judeţene de incluziune socială;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Planul de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Judeţean 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 general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXĂ

Planul de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate
din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi cuprinde:
1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II;
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III.
CAPITOLUL I Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel judeţean
Nr.
Cod serviciu
Denumire serviciu social
crt.
social
Complexul de servicii sociale
1
8790CR-C-I
„Dumbrava minunată”
Centrul de reabilitare şi
2
reintegrare socială a copiilor
8790CR-C-I
„Casa David Austin”
Complexul de servicii sociale
3
Tecuci - Centrul de plasament
8790CR-C-I
Tecuci
Complexul de servicii sociale
4
Tecuci - Casa „Speranţa”
8790CR-C-I
Tecuci
Complexul de servicii sociale
8891 CZ-C5
Tecuci - Centrul de zi Tecuci
III
Compartimentul case nr. 16
8790CR-C-I
Casa „Ştefan”
Compartimentul case nr. 17
8790CR-C-I
Casa „Tudor”
Compartimentul case nr. 18
8790CR-C-I
Casa „Floare de colţ”
Compartimentul case nr. 19
8790CR-C-I
Casa „Miruna”
Compartimentul case nr. 210
8790CR-C-I
Casa „Andrei”
Compartimentul case nr. 211
8790CR-C-I
Casa „Ana”
Compartimentul case nr. 212
8790CR-C-I
Casa „Monica”
Compartimentul case nr. 213
8790CR-C-I
Casa „Cireşarii”
Centrul de asistenţă pt. copilul
8790 CR-C14
cu cerinţe educative speciale
I
Gl.
Centrul de primire copii în
8790 CR 15
regim de urgenţă „Irene şi
C-II
Stuart”
16

Sursa de
finanţare
Buget de stat /
Buget local

Licenţă de
funcţionare
292/01.11.2017
293/01.11.2017

49

Buget de stat /
Buget local

577/01.11.2017

Copii/tineri

16

Buget de stat /
Buget local

373/17.07.2017

Copii/tineri

6

Buget de stat /
Buget local

Copii/tineri cu dizabilităţi

20

Copii/tineri

6

Copii/tineri

6

Copii/tineri

6

Copii/tineri

6

Copii/tineri

6

Copii/tineri

6

Copii/tineri

6

Copii/tineri

6

Copii/tineri

59

Buget de stat /
Buget local

531/11.09.2017

Copii/tineri

23

Buget de stat /
Buget local

543/01.11.2017

Categorie de beneficiari

Capacitate

Copii/tineri

36

Copii/tineri

Centrul de plasament nr. 3

8790CR-C-I

Copii/tineri cu handicap

40

17

Centrul maternal

8790CR-C-I

Cupluri mamă-copii

9

18

Centrul de consiliere şi
asistenţă pentru persoane cu
tulburări de spectru autist

8891 CZ –
C-lll

Copii/tineri cu tulburări de spectru autist şi familiile lor

10

Buget de stat /
Buget local
Buget de stat /
Buget local
Buget de stat /
Buget local
Buget de stat /
Buget local
Buget de stat /
Buget local
Buget de stat /
Buget local
Buget de stat /
Buget local
Buget de stat /
Buget local
Buget de stat /
Buget local

Buget de stat /
Buget local
Buget de stat /
Buget local
Buget de stat /
Buget local

1613/29.03.2016

173/17.07.2017
1845/12.05.2016
1624/12.05.2016
1650/17.05.2016
1846/12.10.2016
5075/07.05.2016
8383/20.03.2017
1847/12.10.2016
5071/05.07.2016

533/13.11.2017
1048/27.11.2015
578/22.10.2018
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19
20
21

22

23

24
25

26
27
28

29

30

31

32
33
34
35
36

Centrul de zi pt. persoane
adulte cu handicap de tip
Alzheimer
Centrul de zi pt. persoane cu
handicap adulte „Pt. voi”
Centrul de protecţie a
victimelor traficului de
persoane adulte
Centrul de zi pt. persoane
adulte cu handicap
„Luceafărul”
Centrul de zi pt. integrarea
socio-profesională a
persoanelor adulte cu
handicap
Centrul de pregătire pt. o viaţă
independentă „Dragoş” Galaţi
Centrul de recuperare şi
reabilitare a persoanelor cu
handicap nr. 1
Centrul de recuperare şi
reabilitare a persoanelor cu
handicap nr. 2
Centrul de îngrijire şi asistenţă
„Elena”
Căminul pt. persoane vârstnice
„Sf. Nicolae” Tg. Bujor
Serviciul management de caz
copii (componenta servicii
sociale de tip familial)
Centrul de zi de socializare şi
petrecere a timpului liber (tip
club) pt. persoane vârstnice
„Sofia”
Centrul de consiliere pt.
prevenirea şi combaterea
violenţei în familie
Centrul de consiliere şi
informare pers. adulte aflate în
situaţii de nevoie
Centrul de îngrijire şi asistenţă
persoane cu handicap „Maria”
Locuinţa protejată nr. 1
Centrul de consiliere şi sprijin
pentru părinţi şi copii
Centrul de zi pentru copii
aflaţi în sit. de risc de separare
de părinţi

8899CZ-D-I

Persoane adulte cu handicap

30

Buget de stat /
Buget local

94/10.02.2017

8899CZ-D-I

Persoane adulte cu handicap (grupuri de sprijin)

30

Buget de stat /
Buget local

96/ 3.02.2017

8891 CZ-Clll

Persoane adulte victime ale traficului

30

Buget de stat /
Buget local

5768/23.06.2017

8899CZ-D-I

Persoane adulte cu handicap

30

Buget de stat /
Buget local

249/10.02.2017

8899CZ-D-I

Persoane adulte cu handicap

30

Buget de stat /
Buget local

95/10.02.2017

8790CR-DIV

Tineri proveniţi din sistemul de protecţie a copilului

5

Buget de stat /
Buget local

488/16.01.2018

8790CR – D
- II

Persoane adulte cu handicap

36

Buget de stat /
Buget local

408/10.08.2015

8790CR – D
- II

Persoane adulte cu handicap

50

Buget de stat /
Buget local

410/25.01.2016

8790 CR-Dl

Persoane adulte cu handicap

15

8730CR-V-I

Persoane vârstnice

18

8790 SF-C

Copii/tineri/familii

650
AMP+copii+
fam. de
plas.+copii

8810CZ-VII

Buget de stat /
Buget local
Buget de stat /
Buget local

134/02.09.2017
3988/10.08.2017

Buget de stat /
Buget local

525/01.11.2017

Persoane vârstnice

Buget de stat /
Buget local

În curs de
licenţiere

8899 CZVD-I

victime ale violenţei în familie

Buget de stat /
Buget local

În curs de
licenţiere

8899 CZPN-III

persoanelor adulte aflate în situaţii de
nevoie/reprezentanţilor legali, tinerilor care părăsesc
sistemul de protecţie a copilului

Buget de stat /
Buget local

În curs de
licenţiere

8790CR-D-I

Persoane adulte cu handicap

28

8790CRVD-III

Victime ale violenţei domestice

6

8899CZ-F-I

Copii/tineri şi familiile acestora

Buget de stat /
Buget local
Buget de stat /
Buget local
Buget de stat /
Buget local

În curs de
licenţiere
În curs de
licenţiere
În curs de
licenţiere

8891 CZ-CII

Copii/tineri şi familiile acestora

Buget de stat /
Buget local

În curs de
licenţiere

Pe lângă serviciile sociale de mai sus şi care se supun procedurii de licenţiere în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor
sociale şi ale Hotărârii Guvernului nr. 118/2014 privind aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.197/2012, în cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi mai există şi următoarele servicii sociale:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Denumire serviciu social
Serviciul evaluare iniţială şi intervenţie
în situaţii de abuz, neglijare, trafic,
migraţie, repatrieri
Serviciul de evaluare complexă copii
Serviciul de evaluare complexă a
persoanelor adulte cu handicap
Biroul de stabilire prestaţii sociale
persoane cu handicap
Serviciul de asistenţă persoane
defavorizate şi management de caz
persoane adulte (inclusiv compartiment
persoane vârstnice)
Echipa mobilă pt. copilul cu dizabilităţi

Categorie de beneficiari

Sursa de finanţare

Copii/tineri

Buget local

Copii/tineri cu handicap

Buget local

Persoane adulte cu handicap

Buget local

Persoane adulte cu handicap

Buget local

Persoane adulte cu handicap,
alte categorii de persoane
aflate în risc, inclusiv persoane
vârstnice
Copii/tineri cu dizabilităţi

Obs.

Buget local
Buget local

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate
1. Referitor la asistenţii maternali profesionişti arătăm că în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei,
Prioritatea de investiții 9.iv Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general - Reducerea numărului de
copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în parteneriat cu Direcțiile Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului se continuă implementarea proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”.
Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor și măsurilor asumate în cadrul Strategiei naționale pentru protecţia și promovarea drepturilor copilului OG1. Îmbunătățirea accesului
copiilor la servicii de calitate, OG2. Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații vulnerabile și OG3. Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență
prin implementarea unui program de formare adresat profesioniștilor din sistemul de asistență socială, program menit să îmbunătățească competențele profesionale ale acestora cu efect benefic
direct asupra calității serviciilor oferite copiilor din sistem.
Obiectivul general: creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și
prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem. În acest sens, vor fi formați toți cei aproximativ 11 000 de asistenți maternali activi, precum și peste 4000 de asistenți
maternali care vor fi angajați pe perioada de implementare a proiectului. În vederea creșterii calității activității acestora, vor fi elaborate proceduri operaţionale, care vor fi aplicabile și
obligatorii în activitatea desfășurată de asistenții maternali.
Proiectul se va derula pe o perioada de 5 ani. Astfel în această perioadă reţeaua de asistență maternală din judeţul Galaţi va fi dezvoltată. Vor fi identificate, recrutate și angajate
persoanele aparținând grupului țintă(asistenţi maternali) în urma derulării campaniei de informare și conștientizare. Astfel anual vor fi identificate si angajate un număr de 45 de persoane, încât
în anul 2023 să fie recrutaţi şi angajaţi un număr total de 225 de persoane.
Pentru perioada 2019-2023 finanțarea este estimată a fi realizată conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și HG nr. 153/2018, gradația
5, o medie a sporurilor de 75% din salariul de bază, la care se adaugă contribuția angajatului (contribuția asiguratorie pentru muncă). In cadrul proiectului persoanele selectate vor beneficia de
formare profesională în vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist iar personalului specializat din cadrul instituţiei cu responsabilități în domeniul asistenței sociale (cu
atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie) îşi vor îmbunătăți nivelul de calificare.
2. Continuarea demersurilor pentru închiderea Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale şi construirea de case de tip familial (pentru a putea fi găzduiți
atât beneficiarii din fostul centru cât și cuplurile de fraţi pentru care este dispusă măsura internării într-un centru rezidențial) şi a unui centru de zi pentru copii.
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3. DGASPC Galaţi va continua implementarea proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”. În anul 2019 a fost înfiinţată o locuinţă protejată destinată
victimelor violenței domestice care necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. Se va continua cu înfiinţarea unui grup de suport pentru victimele violenței
domestice; un cabinet de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 4 Incluziunea socială și
combaterea sărăciei OS 4.4. Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională
adecvate nevoilor specifice, Prioritatea de investiție 9ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii.
Obiectivul general al proiectului este: îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea
și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor
violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violentei în familie
4. DGASPC Galaţi va depune diligenţe în vederea operaţionalizării Centrului de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pt. persoane vârstnice „Sofia”.
Acest obiectiv contribuie la realizarea scopului Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015-2020 „reducerea îmbătrânirii
fizice premature şi încurajarea populaţiei vârstnice de a continua să-şi aducă contribuţia la societate prin activităţi civice mult timp după pensionare şi să aibă o viaţă independentă”.
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. Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet a DGASPC Galaţi:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local;
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. – actualizare lunară;
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:
(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - actualizare lunară;
(ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul DGASPC Galaţi. – actualizare anuală;
(iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului - actualizare anuală;
2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării
iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi-permanent cu ocazia desfăşurării activităţilor specifice;
CAPITOLUL III
Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii - cursuri de perfecţionare/instruire/calificare:

Personalul DGASPC Galaţi

Nr. de persoane
700

Buget estimat
250.000 lei

HOTĂRÂREA NR. 23
din 30 ianuarie 2020
privind: modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital
din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 703/20.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management al resurselor umane,
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1 şi 4;
Având în vedere adresele nr. 119/07.01.2020 şi 358/15.01.2020 ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa
Parascheva” Galaţi, înregistrate la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 703/09.01.2020 şi 703/15.01.2020;
Având în vedere prevederile art. 15 lit. a), b) şi c) din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva”
Galaţi conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean
Galaţi nr. 283/20.12.2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf.
Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, care
răspunde de punerea în aplicare.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
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STAT DE FUNCŢII al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galați
Tr./grad prof.

Nivelul/specialitatea studiilor

Situația postului

1.

Funcții
Conducere
Execuție
Comitet Director: 3 posturi
Manager

Medic primar

Ocupat

2.

Director medical

Medic primar

Studii superioare de lunga durata, cadru
universitar,cursuri de perfecționare in management
sau management sanitar agreate de Ministerul
Sănătăţii / masterate sau doctorate in management
sanitar, economic ori administrativ
Superioare / Boli Infecțioase

3.

Director financiar
contabil

Economist

Superioare / Statistica social economica

Ocupat

Medii

Ocupat

Nr. crt.

Ocupat

Secretariat: 1 post
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Secretar-dactilograf
Birou de management al calităţii serviciilor medicale: 3
posturi
Medic
Cons. juridic
Economist
Unitate de transfuzie sanguină; EKG = 1 post
Asistent medical
Compartimentul de supraveghere, prevenire şi limitare a
inf. asociate; asist. med: 3 posturi
Medic
Asistent medical
Agent DDD
Compartiment de evaluare şi statistică medicală:
3 posturi
Statistician
Asistent medical
Statistician
Personal clerical: 1 post
Preot
Secția Clinică Boli Infecțioase I: 46 posturi = 62 paturi,
din care: compartiment HIV – SIDA – 10 paturi/ Terapie
Acută – 5 paturi
Medic sef secție
Medic
Medic
Medic
Medic
Medic
Asistent medical sef secție
Asistent medical

IA

IA
IA

Superioare
Superioare/științe juridice
Superioare/Finanțe bănci

VACANT
Ocupat
Ocupat

Principal

Postliceala / Medicala

Ocupat

Primar
Principal

Superioare / Epidemiologie
Postliceala / Igiena

VACANT
Ocupat
VACANT

Principal
Principal

Medii
Postliceala / Laborator
Medii

Ocupat
Ocupat
Vacant

Superioare / Teologie

Ocupat

Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Specialist
Principal
Principal

Superioare / Boli Infecțioase
Superioare / Boli Infecțioase
Superioare / Boli Infecțioase
Superioare / Boli Infecțioase
Superioare / Boli Infecțioase
Superioare / Boli Infecțioase
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala

Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
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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.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.

Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Registrator medical
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Îngrijitoare
Spitalizare de zi - boli infecțioase, HIV-SIDA
Dermatologie - 3 posturi
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Secția Boli Infecțioase II : 47 posturi = 62 paturi, din care:
Terapie Acută – 5 paturi

Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal

Principal

Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Superioare / Medicala
Superioare / Medicala
Superioara / Medicala
Superioare / Medicala
Superioare / Medicala
Superioare / Medicala
Postliceala / Medicala
Medii medicale
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Generale

Principal
Principal
Principal

Superioare / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala

Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
VACANT
Ocupat
Ocupat
VACANT
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
VACANT
Ocupat
Ocupat - Secția I
Ocupat - Secția II
Ocupat - Secția Dermato
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65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Medic sef secție
Medic
Medic
Medic
Medic
Medic
Medic
Asistent medical sef secție
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Registrator medical
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Îngrijitoare
Îngrijitoare
Îngrijitoare
Îngrijitoare

Primar
Primar
Primar
Primar
Specialist
Specialist
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal

Principal
Principal

Superioare / Boli Infecțioase
Superioare / Boli Infecțioase
Superioare / Boli Infecțioase
Superioare / Boli Infecțioase
Superioare / Boli Infecțioase
Superioare / Boli Infecțioase
Superioare / Boli Infecțioase
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Superioare / Medicala
Superioare / Medicala
Superioare / Medicala
Superioare / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Superioara/ Medicala
Postliceala/ Medicala
Medii
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Generale
Generale
Generale

VACANT
Ocupat
VACANT
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
VACANT
Ocupat
VACANT
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
VACANT
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
VACANT
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
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110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

Îngrijitoare
Îngrijitoare
Secția Dermatologie: 22 posturi = 36 paturi
Medic şef secție
Medic
Medic
Medic
Asistent medical sef secție
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Îngrijitoare
Îngrijitoare
Îngrijitoare
Îngrijitoare
Îngrijitoare
Camera de gardă - Internări: 19 posturi
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Infirmiera
Îngrijitoare
Îngrijitoare
Brancardier
Îngrijitoare

Medii

Primar
Primar
Primar
Specialist
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal

Superioare / Dermatologie
Superioare / Dermatologie
Superioare / Dermatologie
Superioare / Dermatologie
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Generale
Generale
Generale
Generale
Generale

Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal

Superioare / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Postliceala / Medicala
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare

Curs calificare
Curs calificare

Ocupat
VACANT
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
VACANT
VACANT
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
VACANT
VACANT
VACANT
VACANT
Ocupat
Ocupat
Ocupat
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153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

181.
182.
183.
184.
185.
186.

Cabinet Boli Infecțioase: 2 posturi
Asistent medical
Îngrijitoare
Cabinet dermatologie şi ITS: 1 post
Asistent medical
Farmacie cu circuit închis: 8 posturi
Farmacist şef
Farmacist
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Operator calculator
Laborator analize medicale: 14 posturi
Medic şef secție
Medic
Chimist
Chimist
Biolog
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical
Infirmiera
Laborator radiologie şi imagistică medicală: 2 posturi
Medic
Asistent medical
Sterilizare: 1 post
Asistent medical
Compartiment de evaluare şi consiliere psihologică = 1
post
Psiholog
Compartiment de asistenţă socială = 2 posturi
Asistent social
Asistent social
Birou financiar contabilitate: 3 posturi
Şef birou - economist
Economist
Economist
BIROU RUNOS: 4 posturi

Principal

Postliceala / Medicala
Generale

Ocupat
Ocupat

Principal

Postliceala / Medicala

VACANT

Specialist
Primar
Principal
Principal
Principal
Principal

Superioare / Farmacie
Superioare / Farmacie
Postliceala / Farmacie
Postliceala / Farmacie
Postliceala / Farmacie
Postliceala / Farmacie
Postliceala / Farmacie
Medii

VACANT
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat

Primar
Primar
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal

Superioare/Microbiologie
Superioare/Med laborator
Superioare / Biochimie
Superioare / Biochimie
Superioare / Biochimie
Postliceala / Laborator
Postliceala / Laborator
Postliceala / Laborator
Postliceala / Laborator
Postliceala / Laborator
Postliceala / Laborator
Postliceala / Laborator
Postliceala / Laborator
Curs calificare

Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat

Principal

Superioare/Medicale
Postliceala / Radiologie

VACANT
Ocupat

Principal

Superioare / Medicala

Ocupat

Principal

Superioare / Psihologie

Ocupat

Principal
Principal

Superioare / Asistenta sociala
Superioare / Asistenta sociala

Ocupat
Ocupat

IA
IA
IA

Superioare / Contab si inf. de gestiune
Superioare / Managementul firmei
Superioare / Statistica social economica

Ocupat
Ocupat
Ocupat
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187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.

Şef birou - consilier juridic

Serviciu administrativ: 1 post
Şef serviciu ad-tiv
Birou Achiziții: 3 posturi
Şef birou achiziții

Economist
Economist
Referent

IA
IA
IA
IA

Superioare / Științe juridice
Superioare / Finanțe contabilitate
Superioare / Contab. si informatica de gestiune
Medii

Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat

Economist

IA

Superioare / Marketing in afaceri

Ocupat

I
I

Superioare/Administrație publica
SSD
Superioare / Inginer

Ocupat
VACANT
Ocupat

I
IA
I

SSD/Subinginer
Superioare / Administrație publica
Superioare / Finanțe contabilitate
Medii

Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat

Subinginer
Referent de specialitate
Birou Tehnic administrativ: 4 posturi
Şef birou ad-tiv
Referent de specialitate
Economist
Magaziner
Spălătorie: 5 posturi
Spălătoreasa
Spălătoreasa
Spălătoreasa
Spălătoreasa
Spălătoreasa

Generale
Generale
Generale
Generale
Generale

Ocupat
Ocupat
VACANT
Ocupat
Ocupat

Bloc Alimentar: 7 posturi
204.

Asistent medical

205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.

Bucătar
Bucătar
Bucătar
Bucătar
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Centrală telefonică: 1 post
Telefonist

212.

Muncitori întreținere: 18 posturi
Lăcătuş mecanic

213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.

Principal
II
II
II
III

Postliceala / Medicala

Ocupat

Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Generale
Generale

Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat

III

Medii

Ocupat

I

Curs calificare

Ocupat

Lăcătuş mecanic

III

Curs calificare

Ocupat

Electrician
Fochist
Fochist
Fochist
Fochist
Fochist
Instalator
Muncitor lenjerie

I
I
I
II
III
II
III
I

Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare
Curs calificare

VACANT
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Ocupat
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222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.

Agent contractări achiziții
Muncitor - conducător auto
Instalator
Instalator
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Pompier

Medii
Medii

II

Generale
Generale

RECAPITULAŢIE

NR. TOTAL POSTURI APROBATE
NR. TOTAL POSTURI OCUPATE
NR. TOTAL POSTURI VACANTE
NR. TOTAL POSTURI DE CONDUCERE
NR. TOTAL POSTURI DE EXECUŢIE

229
200
29
13
216

Ocupat
Ocupat
VACANT
VACANT
Ocupat
Ocupat
VACANT
Ocupat
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HOTĂRÂREA NR. 24
din 30 ianuarie 2020
privind: stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ–teritorială a
judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2020—2021
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13.064/13.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 4 şi 5;
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 13064/19.11.2019 către Ministerul Educaţiei Naţionale;
Având în vedere adresa Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 40906/16.12.2019 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi
sub nr. 13064/17.12.2019 ce conţine avizul conform privind organizarea reţelei şcolare pentru învăţământul special liceal şi
special postliceal de pe raza administrativ–teritorială a judeţului 1Galaţi pentru anul şcolar 2020—2021;
Având în vedere prevederile art. 61 alin. (1), (2) şi (2 ) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 24 din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5090/2019
privind aprobare Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența
efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea
organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020—2021;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (5) lit. a) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă reţeaua şcolară a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ–teritorială
a judeţului Galaţi pentru anul 2020—2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
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ANEXĂ

REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CU PERSONALITATE JURIDICĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT – SPECIAL
REŢEA EXISTENTĂ 2019—2020

Nr.
crt.

Jud.

Localitatea

Mediu
Urban/
Rural

1

GL

GALAŢI

Urban

Denumirea unității de învățământ
cu personalitate juridică –
Adresa, nr. telefon/fax/email/niveluri de învățământ
LICEUL TEHNOLOGIC
„SIMION MEHEDINŢI”
Str. N. Bălcescu nr. 19, Galaţi,
tel. 0236415201,
sc_prof_integrat@yahoo.co.uk
LIC, PROF, POS/SPE

REŢEA PROPUSĂ 2020—2021
Denumirea unității de învățământ
fără personalitate juridică
(arondată) – Adresa, nr.
telefon/fax/e-mail/niveluri de
învățământ

Nr.
crt.

Jud.

Mediu
Urban/
Rural

1

GL

Urban

Denumirea unității de
învățământ cu personalitate
juridică –Adresa, nr.
telefon/fax/e-mail/niveluri de
învățământ
LICEUL TEHNOLOGIC
„SIMION MEHEDINŢI”
Str. N. Bălcescu nr. 19, Galaţi,
tel. 0236415201,
sc_prof_integrat@yahoo.co.uk
LIC, PROF, POS/SPE

Denumirea unității de
învățământ fără personalitate
juridică (arondată) – Adresa,
nr. telefon/fax/e-mail/niveluri
de învățământ

Obs.
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HOTĂRÂREA NR. 25
din 30 ianuarie 2020
privind: stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza
administrativ–teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2020—2021
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13.063/13.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 4 şi 5;
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 13063/19.11.2019 către Ministerul Educaţiei Naţionale;
Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi nr. 14977/06.12.2019 înregistrată la Consiliul Judeţean
Galaţi sub nr. 13063/10.12.2019 ce conţine avizul conform privind organizarea reţelei şcolare pentru învăţământul special
(preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ–teritorială a judeţului Galaţi, pentru anul școlar
2020—2021;
Având în vedere prevederile art. 61 alin. (1), (2) şi (21) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 24 din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5090/2019
privind aprobare Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența
efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea
organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020—2021;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (5) lit. a) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă reţeaua şcolară a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe
raza administrativ–teritorială a judeţului Galaţi pentru anul școlar 2020—2021, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
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ANEXĂ

REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CU PERSONALITATE JURIDICĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT – SPECIAL (PREŞCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL, ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL)
REŢEA EXISTENTĂ 2019—2020
Nr.
crt.

1

Jud.

GL

Localitatea

GALAŢI

GALAŢI

2

GL

GALAŢI

GALAŢI

3

GL

TECUCI

Mediu
Urban/
Rural

Denumirea unității de învățământ
cu personalitate juridică –
Adresa, nr. telefon/fax/email/niveluri de învățământ

Urban

ŞCOALA PROFESIONALĂ
SPECIALĂ „EMIL
GÂRLEANU”, str. Gării nr. 66,
Galaţi, tel. 0236413166, e-mail:
scgarleanu@yahoo.com,
PRE, PRI, GIM, PROF/SPE

1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
SPECIALĂ „CONSTANTIN
PUFAN”, str. 1 Dec. 1918 nr. 25,
Galaţi, tel. 0236465679, e-mail:
c_pufan2005@yahoo.com,
PRE, PRI, GIM/SPE

Jud.

GL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
SPECIALĂ „CONSTANTIN
PĂUNESCU”, str.Victoriei nr.
33, Tecuci, judeţul Galaţi, tel.
0236820265, e-mail:
scsptec@yahoo.com,
PRI, GIM/SPE

Mediu
Urban
/ Rural

Denumirea unității de învățământ
cu personalitate juridică –
Adresa, nr. telefon/fax/email/niveluri de învățământ

Urban

ŞCOALA PROFESIONALĂ
SPECIALĂ „EMIL
GÂRLEANU”, str. Gării nr. 66,
Galaţi, tel. 0236413166, e-mail:
scgarleanu@yahoo.com,
PRE, PRI, GIM, PROF/SPE

2

GL

Urban

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
SPECIALĂ „CONSTANTIN
PUFAN”, str. 1 Dec. 1918 nr. 25,
Galaţi, tel. 0236465679,
e-mail:
c_pufan2005@yahoo.com,
PRE, PRI, GIM/SPE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„SFINŢII APOSTOLI
PETRU ŞI PAVEL”, str.
Traian nr. 252, Galaţi, tel.
0236479407,
PRI, GIM

Urban

3

GL

Urban

Denumirea unității de
învățământ fără personalitate
juridică (arondată) – Adresa,
nr. telefon/fax/e-mail/niveluri
de învățământ

ŞCOALA PROFESIONALĂ
SPECIALĂ „P. P.
NEVEANU” Str. Regiment 11
Siret nr. 7 bis, Galaţi,
tel.0236433777, e-mail:
scoalasurzi2005@yahoo.com,
PRE, PRI, GIM, PROF/SPE

Urban

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„SFINŢII APOSTOLI PETRU
ŞI PAVEL”, str. Traian nr. 252,
Galaţi, tel. 0236479407,
PRI, GIM

Urban

Urban

Nr .
crt.

ŞCOALA PROFESIONALĂ
SPECIALĂ „P. P. NEVEANU”
Str. Regiment 11 Siret nr. 7 bis,
Galaţi, tel.0236433777, e-mail:
scoalasurzi2005@yahoo.com,
PRE, PRI, GIM, PROF/SPE

Urban

Urban

REŢEA PROPUSĂ 2020—2021
Denumirea unității de învățământ
fără personalitate juridică
(arondată) – Adresa, nr.
telefon/fax/e-mail/niveluri de
învățământ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
SPECIALĂ „CONSTANTIN
PĂUNESCU”, str.Victoriei nr.
33, Tecuci, judeţul Galaţi, tel.
0236820265, e-mail:
scsptec@yahoo.com,
PRI, GIM/SPE

Obs.
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HOTĂRÂREA NR. 26
din 30 ianuarie 2020
privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe
membru de familie
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 736/22.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 4 şi 5;
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelor–cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei Sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care
au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, Anexa 1 – Standardele minime de calitate
pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor–cadru de organizare
şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. b) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în cuantum de 5.635 lei/lună/beneficiar.
Art.2. În vederea stabilirii contribuţiei lunare se aprobă categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor
persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a susţinătorilor
legali ai acestora, după cum urmează:
a)1 venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 din Codul fiscal;
a ) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70 din Codul fiscal;
b) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Codul fiscal;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83 din Codul fiscal;
d) venituri din investiţii, definite conform art. 91 din Codul fiscal;
e) venituri din pensii, definite conform art. 99 din Codul fiscal;
f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103 din Codul fiscal;
g) venituri din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 108 din Codul fiscal;
h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 111 din Codul fiscal;
i) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117 din Codul fiscal.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, care răspunde de
punerea în aplicare.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020

HOTĂRÂREA NR. 27
din 30 ianuarie 2020
privind: aprobarea costului mediu anual de întreţinere/beneficiar al serviciilor sociale oferite prin unităţile/serviciile/
centrele aflate în subordinea/structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 933/22.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Galaţi;
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Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 4 şi 5;
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 978/2016 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;
Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor–cadru de organizare
şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. b) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă costul mediu anual de întreţinere/beneficiar la nivelul serviciilor sociale destinate protecţiei
drepturilor copilului şi celor destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi din subordinea/structura Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, care răspunde de
punerea în aplicare.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXĂ

1. Serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului
1). Costul mediu/an/beneficiar pentru serviciile destinate copiilor plasaţi la asistenţi maternali din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Asistenţă maternală
Cost mediu/an/beneficiar realizat -leiCopii la asistenţi maternali cu un copil în plasament
31.885
Copii la asistenţi maternali cu 2 copii în plasament
19.921
Copii la asistenţi maternali cu 3 şi 4 copii în plasament
12.943
2). Costul mediu/an/beneficiar pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilităţi plasaţi la asistenţi maternali din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Asistenţă maternală
Cost mediu/an/beneficiar realizat -leiCopii la asistenţi maternali cu un copil în plasament
28.650
Copii la asistenţi maternali cu 2 sau mai mulţi copii în plasament
19.832
3). Costul mediu/an/beneficiar pentru serviciile de tip rezidențial destinate copiilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Servicii rezidenţiale
Cost mediu/an/beneficiar realizat -leiCopii plasați în centre de plasament
70.843
Copii plasaţi în case de tip familial
56.122
Copii plasați în apartamente
51.481
4). Costul mediu/an/beneficiar pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor cu dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Servicii rezidenţiale
Cost mediu/an/beneficiar realizat -leiCopii plasați in centre de plasament
70.869
5). Costul mediu/an/beneficiar pentru centrele de primire în regim de urgenţă şi alte servicii de tip rezidenţial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Servicii rezidenţiale
Cost mediu/an/beneficiar realizat -leiCentre de primire în regim de urgenţă, adăpostul de noapte pentru copiii
105.578
străzii, copilul care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal etc.
6). Costul mediu/an/beneficiar pentru centrele maternale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Servicii rezidenţiale
Cost mediu/an/beneficiar realizat -leiMamă cu un copil
89.707
7). Costul mediu/an/beneficiar pentru centrele de zi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Cost mediu/an/beneficiar realizat -leiCopii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi
53.510
8). Costul mediu/an/beneficiar pentru centrele de consiliere şi alte servicii de îngrijire de zi altele decât cele de mai sus
Cost mediu/an/beneficiar realizat -leiCopii beneficiari ai serviciilor centrelor de consiliere şi altor servicii de
2.051
îngrijire de zi, altele decât cele de mai sus
2. Servicii sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi
1). Costul mediu/an/beneficiar pentru centrul de îngrijire şi asistenţă persoane adulte cu dizabilităţi din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Cost mediu/an/beneficiar realizat -leiCentru de îngrijire şi asistenţă
91.690
2). Costul mediu/an/beneficiar pentru centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu dizabilităţi din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Cost mediu/an/beneficiar realizat -leiCentru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică
74.093
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3). Costul mediu/an/beneficiar pentru centrul de pregătire pentru o viaţă independentă din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Cost mediu/an/beneficiar realizat -leiCentru de pregătire pentru o viaţă independentă
30.547
4). Costul mediu/an/beneficiar pentru centrele de zi din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Centru de zi

Cost mediu/an/beneficiar realizat -lei13.859

HOTĂRÂREA NR. 28
din 30 ianuarie 2020
privind: atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.165/22.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 5 şi 6;
Având în vedere Procesul–verbal nr. 12.284/31.10.2019 întocmit de Comisia specială de inventariere a domeniul
public şi privat al judeţului Galaţi, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 496/01.10.2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 109/2001 privind însușirea inventarului bunurilor imobile și
mobile care alcătuiesc domeniul public al județului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi
al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 şi 605 bis
din 15 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate
Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al
municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes
judeţean;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 613/07.11.2017 privind aprobarea solicitării
Consiliului Judeţean Galați de trecere a unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galaţi
în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes judeţean;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 239/29.11.2017 privind modificarea şi completarea Anexei
la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al
municipiului Galaţi de trecere a unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galaţi în
domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes judeţean;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 615/27.11.2017 privind modificarea HCL nr.
613/07.11.2017 privind aprobarea solicitării Consiliului Judeţean Galaţi de trecere a unor suprafeţe de teren aferente unui drum
din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria
drumurilor de interes judeţean;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 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 Galaţi de
trecere a unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului
Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere declarația Secretarului General al Județului Galați, dată în conformitate cu prevederile art. 289 alin.
(6) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), ale art. 289 alin. (2), (5), (6), (9), (10), (12), (13) şi (16), precum şi
ale art. 607 alin. (4) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. În inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Galați, însușit prin Hotărârea nr. 109/2001 a
Consiliului Județean Galați, cu modificările și completările ulterioare și atestat în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.
562/2002 privind atestarea domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județului
Galați, cu modificările și completările ulterioare, la Secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 265 se introduce o nouă
poziție, poziția nr. 266, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va publica pe pagina de internet a Consiliului Județean Galați, precum și în Monitorul
Oficial al județului Galați.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
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ANEXĂ
COMPLETARE
la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Galaţi
Secţiunea I — Bunuri imobile
Nr.
crt.
0
266

Cod
de
clasificare
1
1.3.7.2

Denumirea
bunului
2
DJ 251M

Elemente de identificare
3
Drum judeţean
Traseul: Drum centură (intersecţie cu E87) — municipiul Galaţi — strada
Macului (intersecţie cu Calea Prutului — E87) — municipiul Galaţi
Origine: km. 0+000 (strada Drumul de Centură — intersecţie cu E87)
Destinaţie: km. 10+890 (strada Macului — intersecţie cu strada Calea
Prutului — E87)
Lungime totală: 10,890 km.
Tipul de îmbrăcăminte: asfalt
Suprafaţă totală de teren: 247.010 m.p., înscrisă în cărţile funciare cu
următoarele numere cadastrale:
— Suprafaţă de teren 74.215 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drumul de Centură, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit, cu limite materializate prin garduri metalice,
lemn, zid construcţie şi nematerializate
Nr. cadastral: 125627

Anul dobândirii
şi/sau al dării
în folosinţă
4
2017

Valoarea
de inventar
(mii lei)
5
35.330,539

Situaţia juridică actuală
6
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.
230/06.11.2017;
Hotărârea Consiliului Local al municipiului
Galaţi nr. 613/07.11.2017;
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.
239/29.11.2017;
Hotărârea Consiliului Local al municipiului
Galaţi nr. 615/27.11.2017;
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.
38/16.02.2018
Carte funciară nr. 125627,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 1.291 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, Drumul de Centură, bretea de legătură Drum de
Centură – DN 2B, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit, nu este grăniţuit
Nr. cadastral: 125724

Carte funciară nr. 125724,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 76 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, Drumul de Centură, teren limitrof staţie transformare
110 KW – Dunărea, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, împrejmuit pe toate laturile cu gard de plasă
Nr. cadastral: 125735

Carte funciară nr. 125735,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi
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— Suprafaţă de teren 283 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drumul de Centură colţ cu strada Oltului,
judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este grăniţuit pe laturile 1–2 şi 3–7
cu gard plasă şi pe laturile 2–3 şi 7–1 nu este grăniţuit
Nr. cadastral: 125723

Carte funciară nr. 125723,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 731 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drum de Centură colţ cu Prelungirea
Combinatului, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este materializat pe latura 1–4 prin
gard beton, pe latura 4–5 nematerializat, pe latura 7–1 nematerializat
Nr. cadastral: 125730

Carte funciară nr. 125730,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 127 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drum de Centură colţ cu bulevardul
Siderurgiştilor, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; teren cu limite nematerializate
Nr. cadastral: 125726

Carte funciară nr. 125726,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 1.998 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drum de Centură colţ cu bulevardul
Siderurgiştilor, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este grăniţuit pe laturile 2–3–4–5–6–
7 cu gard plăci beton şi pe celelalte laturi nu este grăniţuit
Nr. cadastral: 125736

Carte funciară nr. 125736,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 330 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Nicolae Mantu colţ cu Aleea Pictor Isser,
judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este materializat pe latura 1–3 cu
gard de tablă, iar în rest terenul este nematerializat
Nr. cadastral: 125733

Carte funciară nr. 125733,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 29 m.p.

Carte funciară nr. 125699,
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Adresa: localitatea Galaţi, strada Emil Racoviţă, tronson nr. 1 (între strada
Ion Ionescu de la Brad şi strada Nicolae Mantu), lot nr. 2, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan
Nr. cadastral: 125699

4

5

6
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 148 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Emil Racoviţă, tronson nr. 2 (între strada
Drum de Centură/strada Nicolae Mantu şi strada Pictor Iosif Isser), lot nr. 2,
judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; limită nematerializată în punctele 4–5–1,
limită materializată cu garduri lemn, metalice şi zid construcţii în rest
Nr. cadastral: 125716

Carte funciară nr. 125716,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 14.885 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Nicolae Mantu, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; teren cu limite materializate prin garduri
metalice, lemn, zid construcţie şi nematerializate
Nr. cadastral: 125617

Carte funciară nr. 125617,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 313 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Nicolae Mantu colţ cu strada Tecuci,
judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este grăniţuit pe laturile 1–2–3–4 cu
perete construcţie şi pe laturile 4–5–6–1 terenul nu este grăniţuit
Nr. cadastral: 125729

Carte funciară nr. 125729,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 237 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Nicolae Mantu colţ cu strada Tecuci (zona
taluz), judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul nu este grăniţuit
Nr. cadastral: 125732

Carte funciară nr. 125732,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 227 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Nicolae Mantu colţ cu strada Panait Istrate,
judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este grăniţuit pe laturile 3–4–5–6–7–8 cu

Carte funciară nr. 125725,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi
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gard plasă şi pe celelalte laturi terenul nu este grăniţuit
Nr. cadastral: 125725
— Suprafaţă de teren 9.155 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, tarla nr. 253/1, lot nr. A/2, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul nu este grăniţuit
Nr. cadastral: 125707

Carte funciară nr. 125707,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 15.612 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, Micro 13B, tarla nr. 253/1, lot nr. 2/1/2, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este grăniţuit între punctele 1–3 cu gard
beton, iar între punctele 3–30 nu este grăniţuit
Nr. cadastral: 125718

Carte funciară nr. 125718,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 8.357 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, bulevardul Milcov, lot nr. 2, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; limită materializată prin garduri lemn, garduri
metalice, zid construcţii şi nematerializată
Nr. cadastral: 125634

Carte funciară nr. 125634,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 35.070 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drumul Viilor, tronson nr. 2, lot nr. 1, judeţul
Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; limite materializate prin garduri de lemn,
metalice, ziduri construcţii şi nematerializate
Nr. cadastral: 125631

Carte funciară nr. 125631,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 133 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drumul Viilor aferent Talcioc, lot nr. 2, judeţul
Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul pe laturile 1–2 şi 5–1 nu este grăniţuit, pe
latura 2–5 este grăniţuit prin gard plăci beton
Nr. cadastral: 125714

Carte funciară nr. 125714,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 656 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drumul Viilor tronson nr. 2, colţ cu strada Dr.
Petrini Galatzi, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit
Nr. cadastral: 125734

Carte funciară nr. 125734,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi
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— Suprafaţă de teren 1.622 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, cartier Aeroport, strada Drumul Viilor, Talcioc, lot nr.
2, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul pe latura 1–13 este grăniţuit prin gard
plăci beton, pe latura 13–1 nu este grăniţuit
Nr. cadastral: 125703
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Carte funciară nr. 125703,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 7.659 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drumul Viilor nr. 99, lot nr. 2, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este negrăniţuit între punctele 1–44, iar
între punctele 44–62 terenul este grăniţuit prin gard de plasă
Nr. cadastral: 125705

Carte funciară nr. 125705,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 638 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drumul Viilor tronson nr. 2, colţ cu strada Ionel
Fernic, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul nu este grăniţuit
Nr. cadastral: 125728

Carte funciară nr. 125728,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 2.886 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drumul Viilor colţ cu strada Traian Vuia,
judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul nu este grăniţuit
Nr. cadastral: 125731

Carte funciară nr. 125731,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 1.856 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drumul Viilor colţ cu strada Grigorie Ventura,
judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este grăniţuit pe laturile 4–5–6–7–8 cu
gard de beton şi negrăniţuit pe celelalte laturi
Nr. cadastral: 125737

Carte funciară nr. 125737,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 221 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Drumul Viilor, tronson nr. 2, lot nr. 2/2, judeţul
Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; limită materializată prin gard plăci beton, gard
metalic şi nematerializat
Nr. cadastral: 125712

Carte funciară nr. 125712,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 40 m.p.

Carte funciară nr. 125701,
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Adresa: localitatea Galaţi, cartier Traian Nord, bulevardul George Coşbuc nr.
259, lot nr. 1/2, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; teren cu limite nematerializate
Nr. cadastral: 125701
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unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 586 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, cartier Traian Nord, bulevardul George Coşbuc nr.
259, lot nr. 2/2, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; limită nematerializată între punctele 1–2, gard de
beton între punctele 2–3–4, limită nematerializată în punctele 4–1
Nr. cadastral: 125710

Carte funciară nr. 125710,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 9.737 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, bulevardul George Coşbuc, tronson nr. 1, judeţul
Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; limite materializate prin garduri metalice, plăci
beton, ziduri construcţii şi nematerializat
Nr. cadastral: 125616

Carte funciară nr. 125616,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 4.944 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Alexandru Măcelaru, tronson nr. 1, judeţul
Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; teren cu limite materializate prin garduri
metalice, garduri lemn, zid construcţie şi nematerializate
Nr. cadastral: 125621

Carte funciară nr. 125621,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 1.143 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, sens giratoriu (strada Traian colţ cu strada Alexandru
Măcelaru), judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este nematerializat
Nr. cadastral: 125620

Carte funciară nr. 125620,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 684 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Alexandru Măcelaru, tronson nr. 2, judeţul
Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; teren cu limite materializate prin garduri
metalice, garduri lemn, zid construcţie şi nematerializate
Nr. cadastral: 125624

Carte funciară nr. 125624,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 17.261 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Tunelului, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum

Carte funciară nr. 125630,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
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Teren intravilan, neîmprejmuit; teren cu limite materializate prin garduri
metalice, garduri lemn, zid construcţie şi nematerializate
Nr. cadastral: 125630
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Galaţi

— Suprafaţă de teren 22.141 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Macului, tronson nr. 1, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; limite materializate prin garduri lemn, metalice,
plăci beton şi nematerializate
Nr. cadastral: 125622

Carte funciară nr. 125622,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 417 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Macului, tronson nr. 2, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este nematerializat
Nr. cadastral: 125618

Carte funciară nr. 125618,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 3.469 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Macului, tronson nr. 3, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; terenul este negrăniţuit
Nr. cadastral: 125619

Carte funciară nr. 125619,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi

— Suprafaţă de teren 7.833 m.p.
Adresa: localitatea Galaţi, strada Macului, tronson nr. 4, judeţul Galaţi
Categoria de folosinţă: drum
Teren intravilan, neîmprejmuit; limite materializate prin gard lemn, metalice,
beton, zid construcţie şi nematerializate
Nr. cadastral: 125626

Carte funciară nr. 125626,
unitatea administrativ–teritorială municipiul
Galaţi
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HOTĂRÂREA NR. 29
din 30 ianuarie 2020
privind: modificarea şi completarea Hotărârii nr. 231 din 22 octombrie 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din Studiul de fezabilitate, precum şi a unor obligații şi a cheltuielilor aferente
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.185/23.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 2, 3 şi 6;
Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Codul apel POIM/6/3/1/Reducerea numărului de depozite neconforme și
creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare
(POIM) 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor,
Obiectivul Specific 3.1 – Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a
deșeurilor în România;
Având în vedere avizul Comisiei de avizare a documentaţiei tehnico – economice (CTE) nr. 1185/22.01.2020;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), d) și e), alin. (3) lit. a) și f), alin. (5) lit. m) din Ordonanța de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I. Se modifică și se înlocuiește Anexa 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 231/22 octombrie 2019
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a
unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, conform
anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Se modifică și se înlocuiește Anexa 2 - Planul anual de evoluţie a tarifelor si taxei speciale a serviciului de
salubrizare, din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 231/22 octombrie 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente
proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, conform anexei 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.III. Se modifică și se înlocuiește Anexa III - Planul anual de evoluţie a tarifelor si taxelor, aferentă Anexei 3 din
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 231/22 octombrie 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem
de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, conform anexei 3 – III, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.IV. Se completează Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 231/22 octombrie 2019 privind aprobarea Studiului
de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a
cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, după cum urmează:
După art. 3 se introduce un articol nou 31, care va avea următorul cuprins:
„Art.31. Se aprobă Actul de Atribuire Cadru pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul
Galați”, conform Anexei 4, parte integrantă la hotărâre.”
Art.V. Art. 7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 231/22 octombrie 2019 privind aprobarea Studiului de
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor
aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați” se completează şi va avea următorul
cuprins:
„Art.7 Se împuternicește domnul Costel Fotea, Președintele Consiliului Județean Galați, având calitatea de reprezentant
al unităţii administrativ teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, să
voteze în conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3 şi 31 din prezenta hotărâre în Adunarea Generală a Asociaţiei”.
Art.VI. Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
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ANEXA 1
STUDIUL DE FEZABILITATE
Obiectivul proiectului
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea standardului de viață al populației și îmbunătățirea calității mediului din județul Galați, prin realizarea unui sistem durabil de gestionare al
deșeurilor conform cu cerințele legislative din sector, cu prevederile pachetului economiei circulare și cu angajamente asumate prin sectorul de mediu, în contextul Axei Prioritare 3 POIM /
Obiectiv Tematic 3.1.
Obiective specifice pentru județul Galați și indicatorii de rezultat sunt:

Toată populația judeţului este conectată la serviciu de salubrizare începând cu anul 2021 (data delegării de către ADI a contractului de salubrizare);

Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare la:
o
50% din cantitatea de deşeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice – anul 2021;
o
50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate – anul 2025;
o
55% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate – anul 2030;
o
60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate - anul 2035;

Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale la 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 – anul 2023 ( data estimată pentru
operarea noii instalații de tratare mecano-biologică propusă a se realiza prin proiect);

Depozitarea deşeurilor municipale este permisă numai dacă acestea sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic – anul 2023 (data estimată pentru operarea noii
instalații de tratare mecano-biologică propusă a se realiza prin proiect);

Depozitarea a maxim 10% din deșeurile municipale – anul 2040;

Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase menajere și a deșeurilor voluminoase – anul 2021 (data delegării de către ADI a contractului de
salubrizare);

Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea biodeșeurilor (compostare și digestie anaerobă).
Analiza cererii
Prognoza cererii, respectiv a cantității de deșeuri de municipale generate în judeţul Galaţi s-a determinat pe baza: situației existente, a proiecției populației, a gradului de conectare a populației
la serviciile de salubrizare și a ipotezelor privind evoluția indicatorilor de generare a deșeurilor.
Situația actuală - în anul 2017 s-a generat o cantitate de 149.600 tone deșeuri municipale din care 127.754 tone deșeuri colectate de către operatorii de salubrizare, 4.000 tone deșeuri
reciclabile predate de populație direct reciclatorilor și 17.845 tone sunt deșeuri generate dar neraportate/necolectate. Din totalul deșeurilor colectate 74% reprezintă deșeuri menajere, 20%
deșeuri similare și 6% deșeuri din servicii publice (deșeuri din parcuri și grădini, deșeuri din piețe și deșeuri stradale). Deși 98% din UAT-uri au încheiate contracte de salubrizare, din analiza
datelor a rezultat că populația deservită de servicii de salubrizare și pentru care se raportează date este de 100% în urban și de doar 45% în rural. Infrastructura de deșeuri cuprinde:

Echipamente pentru colectare și transport deșeuri,

2 stații de sortare: una la Galați (ISPA), capacitate 6.000 t/an și una la Tecuci nefuncțională (Phare), dar în curs de retehnologizare din fonduri locale pentru tratare deșeuri
reciclabile colectate separat și deșeuri în amestec,

2 stații de compostare: una la Galați (ISPA), capacitate de 10.000 tone și una la Tg. Bujor, capacitate 1.000 tone (Phare), dar nefuncțională ca urmare a defectării utilajelor,

2 depozite: 1 depozit conform la Tirighina, capacitate 920.000 m3 (prima celulă) care deservește Mun. Galați și 5 comune limitrofe și 1 depozit neconform la Tecuci care a sistat
activitatea în iulie 2017.
În anul 2017, din totalul cantităților colectate doar 7% au fost reciclate material și 93% depozitate. Principalele deficiențe identificate:

Lipsa infrastructurii pentru colectarea separată și tratarea deșeurilor reciclabile,

În judeţ nu există instalații de compostare care să permită tratarea biodeșeurilor din parcuri şi grădini colectate din toate localitățile urbane,

Deşeurile municipale sunt depozitate fără o pretratare prealabilă conform prevederilor legale,

Depozitul existent de la Tirighina deservește exclusiv Mun. Galaţi și 5 comune limitrofe, pentru restul localităţilor neexistând în prezent o soluție pentru depozitarea deşeurilor.
Proiecția populației județului Galați s-a realizat pe baza următoarelor elemente:

Populația rezidentă la 01.01.2017, furnizată de către INS pe medii de rezidență;

Populația de domiciliu, la 01.01.2017, pe localități, pentru orașele și municipiile din județ;

Lucrarea Institutului Național de Statistică Proiectarea_populatiei_Romaniei_in_profil_teritorial_la_orizontul_2060, publicată în 2017, varianta optimistă.
Astfel, se așteaptă ca populația județului să scadă cu 26,41% de la 514.429 locuitori în anul 2017 la 378.579 în anul 2047.
Evoluția ratei de conectare a populației la serviciile de salubrizare - rata de conectare va crește de la 75% în anul 2017 la 100% în anul 2021, dată la care se estimează că va fi atribuit contractul
pentru noul operator de colectare și transport delegat de ADI ECOSERV.
Evoluția indicatorilor de generare a deșeurilor municipale:

Indicatorii de generare deşeuri menajere din anul de referință, respectiv 0,82 kg/loc în Municipiul Galați, 0,70 kg/loc/zi în Tecuci, Tg. Bujor şi Berești și 0,50 kg/loc/zi în mediul
rural, rămân constanți pe perioada de planificare. Conform PNGD, indicatorii de generare se estimează că vor scade cu cca 10% ca urmare a aplicării măsurilor de prevenire. Însă,
având în vedere prognoza de creștere economică în judeţul Galaţi, este de așteptat că indicatorul de generare deşeuri menajere să crească. Prin urmare, considerând impactul
cumulat a celor două ipoteze, se apreciază că indicatorii de generare vor rămâne constanți pe perioada de planificare;

Deșeurile similare – având în vedere că deșeurile similare sunt colectate împreună cu deșeurile menajere și că nu sunt disponibile date distincte, bazate pe măsurători, s-a utilizat
ipoteza din PNGD conform căreia totalul deșeurilor similare reprezintă 25% din deșeurile menajere pe întreaga perioadă de planificare, procentul având valori diferite în funcție de
mediul de rezidență astfel: 30% în Municipiul Galați, 25% în restul localităților urbane (Tecuci, Tg. Bujor și Berești) și 20% în mediul rural;

Deşeurile din parcuri şi grădini, deşeurile din pieţe şi deşeurile stradale – conform ipotezei din PNGD se estimează că pe perioada planificării cantitatea din anul de referință
rămâne constantă.
Prin urmare cantitatea de deșeuri municipale va avea un o evoluție ușor descrescătoare (ca urmare a scăderii populației), scăzând de la 164.881 tone în anul 2018 la 148.857 tone în anul 2030
(cu 10% față de 2018) și la 130.531 în anul 2047 (cu 20% față de 2018).
Analiza de opțiuni
Analiza alternativelor s-a realizat din trei perspective diferite şi anume:

Analiza alternativelor pentru fiecare componentă a sistemului de gestionare a deșeurilor municipale – în cadrul acestei analize sunt prezentate opțiunile disponibile și opțiunea
identificată a fi optimă pentru județul Galați în ceea ce privește colectarea și transportul/transferul, sortare, tratarea biodeșeurilor, tratarea deșeurilor colectate în amestec și
depozitarea,

Analiza alternativelor pentru sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi – în cadrul acestei analize s-au studiat două alternative considerând un concept
integrat al componentelor sistemului de gestionare a deşeurilor de la colectare şi tratare până la eliminare care să asigure îndeplinirea prevederilor legale și a obiectivelor stabilite
pentru județul Galați. Cele două alternative integrează soluțiile propuse în prima analiză,

Alternative de amplasament pentru viitoarele instalații de deşeuri.
Soluțiile propuse în cadrul proiectului se fundamentează pe analize de opțiuni în raport cu criterii tehnice, operaționale, economice (costul total al investiției și costul unitar dinamic), sociale,
mediu și schimbări climatice. Alternativele pentru sistemul integrat de gestionare a deșeurilor în județul Galați au avut în vedere conformarea cu cerințele Directivei 2008/98/CE modificată de
Directiva 2018/851/CE, Directivei 1999/31/CE modificată de Directiva 2018/850/CE, Directivei 94/62/CE modificată de Directiva 2018/852/CE, a legislației naționale și cu prevederile PNGD.
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Prin urmare, s-au analizat 2 alternative ale căror măsuri principale sunt detaliate mai jos.
Evaluarea alternativelor pentru SMID Galaţi

Colectare separată

Stații Transfer (ST)

Tratare
deșeuri
reciclabile – stații de
sortare (SS)

Tratare biodeșeuri din
parcuri și grădini – stații
de compostare (SC)
Tratare
biodeșeuri
menajere, similare și din
piețe
Tratare
deșeuri
reziduale

Depozitare

Alternativa 1

Alternativa 2

Rate capturare:
- deșeuri reciclabile: 60% în 2021, 70% în 2025, 75% în
2035 și 80% din 2040 până la sfârșitul perioadei de
planificare
- biodeșeuri menajere și similare în mediul urban: 53% în
2025, 63% în 2030, 70% în 2035 și 80% începând cu 2040
- biodeșeuri din piețe: 55% în 2025, 63% în 2030, 70% în
2035 și 80% începând cu 2040
- biodeșeuri din parcuri și grădini: 100% din 2021
- deșeuri voluminoase și menajere periculoase: 90% din
2021
Colectare separată la sursă și compostarea individuală a
biodeşeurilor în mediul rural – începând cu 2021
ST Galați, 23.000 t/an
(în primii 12 ani va funcționa în 1,5 schimburi, ulterior într-un
schimb) - investiție nouă
ST Tecuci, 22.500 t/an
(în primii 10 ani va funcționa 10 ore, ulterior într-un schimb) investiție nouă
ST Tg. Bujor, 10.000 t/an
(va funcționa pe întreaga perioadă de operare într-un schimb) investiție nouă
SS Galați, 6.000 t/an
(va funcționa pe întreaga perioadă de planificare în 3
schimburi - investiție existentă
SS Tecuci, 2.000 t/an
(în perioada 2020-2023, până la darea în operare a instalației
TMB, în stație vor fi tratate mecanic și circa 9.000 t/an deșeuri
municipale în amestec) investiție existentă
SS Valea Mărului, 6.000 t/an
(va funcționa pe întreaga perioadă de planificare în 1.5
schimburi - investiție nouă
SC Galați, 10.000 t/an - existentă
SC Tg. Bujor, 200 t/an (stație existentă dar nefuncțională. Va
redeveni operațională prin proiect) – existentă
SC Tecuci, 700 t/an - investiție nouă
Nu sunt necesare investiții suplimentare. Biodeșeurile
colectate separat vor fi tratate în treapta biologică a instalației
TMB prevăzută cu digestie anaerobă
Instalație TMB cu digestie anaerobă la Galați, capacitate
maximă 120.000 t/an (reprezentând total intrări în anul 2023).
Capacitate proiectată 60.000 t/an linia mecanică și 85.000 t/an
linia biologică - investiție nouă
Depozit conform la Valea Mărului, capacitate 1 mil m3 investiție nouă

Rate capturare:
- deșeuri reciclabile: 60% în 2021, 70% în 2025, 85% în
2035 și 90% din 2040
- biodeșeuri menajere în mediul urban: 68% în 2025,
82% în 2035 și 90% din 2040
- biodeșeuri similare și din piețe: 70% în 2025, 85% în
2035 și 90% din 2040
- biodeșeuri din parcuri și grădini: 100% din 2021
- deșeuri voluminoase și menajere periculoase: 90% din
2021
Colectare separată la sursă și compostarea individuală a
biodeșeurilor în mediul rural – începând cu 2021
ST Galați, 19.000 t/an,
(în primii 7 ani va funcționa în 1,5 schimburi, ulterior întrun schimb) - investiție nouă
ST Tecuci, 21.000 t/an
(în primii 10 ani va funcționa 10 ore, ulterior va funcționa
într-un schimb) - investiție nouă
ST Tg. Bujor, 10.000 t/an
(va funcționa pe întreaga perioadă de operare într-un
schimb) - investiție nouă
SS Galați, 6.000 t/an/1
(în primii ani va funcționa în 3 schimburi) - investiție
existentă
Din 2030 este necesară extinderea cu 3.500 t a SS Galați
SS Tecuci, 2.200 t/an (în perioada 2020-2023, până la
darea în operare a instalației TMB, în stație vor fi tratate
mecanic și circa 9.000 t/an deșeuri municipale în amestec)
-investiție existentă
SS Valea Mărului, 6.000 t/an
(în primii ani va funcționa în 1.5 schimburi iar din 2030 în
2 schimburi) - investiție nouă
SC Galați, 10.000 t/an - existentă
SC Tg. Bujor, 200 t/an (stație existentă dar nefuncțională.
Va redeveni operațională prin proiect) – existentă
SC Tecuci, 700 t/an - investiție nouă
Instalație de digestie anaerobă, capacitate 48.000 t/an investiție nouă
Incinerator cu recuperare de energie la Galați, capacitate
120.000 t/an (reprezentând total intrări în anul 2023) investiție nouă
Depozit conform la Valea Mărului, capacitate 1 mil m3
investiție nouă

Alternativa 1 - presupune realizarea unei instalații de tratare mecanico-biologică cu digestie anaerobă care va trata atât deșeuri municipale colectate în amestec (inclusiv reziduurile de la
stațiile de sortare/compostare), cât și biodeșeuri menajere, similare și din piețe colectate separat (acestea vor fi introduse direct în instalația de digestie anaerobă din treapta biologică a
instalației TMB). Treapta mecanică a instalației TMB este prevăzută cu o stație de sortare semi-automată cu ajutorul căreia se vor recupera circa 10% deșeuri reciclabile (în vederea
valorificării materiale) din totalul deșeurilor în amestec tratate. Această cantitate contribuie, pe lângă cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat și tratate în stațiile de sortare, la
îndeplinirea țintelor de reciclare.
Tratarea deșeurilor în instalația TMB va duce atât la stabilizarea biologică a deșeurilor (în proporție de 70%), cât și la reducerea cantității depozitate.
„Valoarea actualizată a costurilor totale pentru această opțiune, este de 363,860 mil. euro. Costul unitar dinamic total este de 123,21 euro/tonă, din care 36,67 euro/tonă pentru investiție și
83,54 euro/tonă pentru operare.”
Alternativa 2 - presupune realizarea unei instalații de incinerare cu recuperare de energie care va trata deșeuri municipale colectate în amestec și reziduurile de la stațiile de sortare și
compostare. Spre deosebire de alternativa 1, din instalația de reciclare se vor recupera doar deșeurile de metal (circa 1% din total deșeuri tratate în instalație), ceea ce explică ratele de
capturare a deșeurilor reciclabile mai mari în cazul acestei alternative, pentru a asigura îndeplinirea țintelor de reciclare. De asemenea, spre deosebire de alternativa 1, pentru tratarea
biodeșeurilor colectate separat este necesară construirea unei instalații de digestie anaerobă cu o capacitate de circa 45.000 t/an. Tratarea deșeurilor în instalația de incinerare va duce atât la
stabilizarea biologică a deșeurilor (în proporție de 95%), cât și la reducerea cantității depozitate, asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor și țintelor prevăzute pentru județul Galați.
Valoarea actualizată a costurilor totale pentru această opțiune este de 447,808 mil. euro. Costul unitar dinamic total este de 159,82 euro/tonă, din care 48,81 euro/tonă pentru investiție și
111,01 euro/tonă pentru operare.
Implementarea măsurilor descrise mai sus asigură îndeplinirea obiectivelor și țintelor descrise la începutul secțiunii în ceea ce privește reciclarea, reducerea cantității de deșeuri
biodegradabile depozitate, pre-tratarea deșeurilor municipale înaintea depozitării și reducerea cantității de deșeuri depozitate.
Informații privind avantajele/dezavantajele celor două alternative sunt prezentate în Capitolul 7.2 al Studiului de fezabilitate.
Riscurile au fost analizate pentru fiecare alternativă. Analiza opțiunilor şi dezvoltarea soluțiilor tehnice s-a realizat în paralel cu parcurgerea procedurii de evaluarea a impactului asupra
mediului (procedura EIA) şi evaluarea riscurilor la dezastre naturale şi la schimbările climatice (CCVRA).
În ceea ce priveşte emisiile de GES, opțiunile s-au analizat în principal din perspectiva emisiilor directe rezultate de la procese și surse fizice aferente activităților proiectului şi emisiile
indirecte rezultate de la activități care nu aparțin proiectului (ex. producerea de energie electrică). Informații privind emisiile GES în valori absolute și relative generate ca urmare a
implementării proiectului sunt detaliate în Capitolul 12.
Opțiunile pentru sistemul de management al deșeurilor au fost evaluate pe baza unui sistem decizional multicriterial cuprinzând următoarele seturi de criterii:
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criterii tehnice:
o
riscul de piață - alternativele sunt analizate din punct de vedere al preluării materialului rezultat în urma tratării în instalațiile de tratate mecano biologică şi incinerare cu
valorificare energetică,
o
flexibilitatea tehnologică – respectiv tipul deșeurilor acceptate pentru a fi tratate în instalațiile de tratate mecano biologică şi incinerare cu valorificare energetică,
o
folosirea la maxim a capacitaților instalațiilor realizare prin proiect – având în vedere creșterea pe perioada de planificare a cantităților de deșeuri colectate separat și
scăderea cantităților de deșeuri colectate în amestec.
criterii de mediu: impactul asupra factorilor de mediu apă, sol/subsol, aer, biodiversitate/Natura 2000,
criterii privind schimbările climatice, respectiv: emisii GES și sensibilitatea la efectele schimbărilor climatice şi riscuri naturale și
criterii economice: costuri de investiție, costuri de operare si cost financiar unitar dinamic.

Rezultatele evaluării sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Evaluarea alternativelor pentru SMID Galaţi
Criterii tehnice
Riscul de piață
Flexibilitatea tehnologică
Folosirea
la
capacitate
maximă a instalațiilor

Criterii economice
Costuri unitare dinamice
investiție
Costuri unitare dinamice
nete operare
Costuri unitare dinamice
totale
Criterii de mediu
Apa

Aer
Sol
Biodiversitate/ Natura 2000

Schimbări climatice
GES

Rezistența
climatice

la

schimbările

Alternativa 1

Alternativa 2
scăzut
2
scăzut
0
Instalația de incinerare va funcționa la 50% în
anul 2035

Punctaj

ridicat
0
ridicat
2
Instalația TMB:
linia mecanică va funcționa la 100% din
capacitate pe întreaga perioadă de
planificare
2

Punctaj
Justificare
Punctaj
Justificare
Punctaj
Justificare

2
39,68
2
84,27
2
123,95

1
48,81
1
111,01
1
159,82

Punctaj
Justificare

0
Pentru funcționarea instalației TMB este
necesar un debit mare de apă. Din proces
rezultă apă uzată
2
Emisii reduse
1
Ocupare teren
2

2
Pentru funcționarea instalației NU este necesară
apă. Din proces rezultă apă uzată, însă în
cantitate mai mică comparativ cu alt. 1
1
Emisii mai mari comparativ cu Alternativa 1
1
Ocupare teren
1
Potențial impact cauzat de emisiile de la
incinerare

Justificare
Punctaj
Justificare
Punctaj
Justificare

Punctaj
Justificare
Punctaj
Justificare
Punctaj
Justificare

Justificare

-38.567 t CO2e în 2023
-41.754 t CO2e în 2025

Punctaj
Justificare

2
0
În cazul ambelor alternative amplasamentele sunt identice. Sunt propuse și integrate măsuri de
adaptare în ceea ce privește riscul la disponibilitatea apei, inundații, incendii și cutremure
2
2
19
12

Punctaj
PUNCTAJ TOTAL

Impact redus

0

-20.736 t CO2e în 2023
-20.954 t CO2e în 2025

Rezultatul analizei de alternative arată că punctajul cel mai mare îl are alternativa 1, care va fi cea propusă spre a fi implementată.
Descrierea alternativei recomandate
Măsurile care fac obiectul sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Galați sunt grupate în 2 categorii în funcție de sursa de finanţare şi anume:
Grupa 1
(Proiectul)
Grupa 2

Investiții finanțate prin POIM: investiţii necesare a se realiza pe termen scurt pentru a asigura îndeplinirea
prevederilor legale,
Investiţii finanțate de autorități publice locale/operatori de salubrizare, necesare a se realiza pe termen scurt
pentru a asigura îndeplinirea prevederilor legale.

Grupa 1 cuprinde investiţii propuse a se finanţate prin POIM, respectiv:

Achiziționarea de echipamente de colectare pentru deşeurile menajere colectate în amestec pentru tot judeţul, mai puțin municipiile Tecuci și Galați;

Achiziționarea de echipamente pentru colectarea separată şi transportul deşeurilor reciclabile menajere pentru tot judeţul, mai puțin municipiul Tecuci;

Realizarea a 3 staţii de transfer la Tecuci, Tg. Bujor și Galați;

Realizarea a 2 centre pentru stocarea temporară a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase în incinta stațiilor de transfer de la Tecuci și Tg. Bujor;

Realizarea unei staţii de compostare la Tecuci. Echipamentele prevăzute a se achiziționate pentru ST Tecuci vor fi utilizate și pentru stația de compostare existentă la Tg.
Bujor astfel încât aceasta să devină funcțională;

Realizarea unei noi staţii de sortare la Valea Mărului;

Realizarea unei instalații TMB cu digestie anaerobă, la Galaţi, care va asigura începând cu anul 2025 și tratarea biodeșeurilor colectate separat;

Realizarea unui noi depozit de deşeuri nepericuloase la Valea Mărului;

Închiderea depozitului neconform de la Rateş-Tecuci.
Grupa 2 cuprinde investiţii, necesare a fi realizare pe termen scurt, care nu sunt finanţate prin POIM şi care vor fi puse la dispoziție de către autoritățile publice locale fie din fonduri publice,
fie prin fonduri private (operatori de salubrizare), respectiv:

Echipamente de transport pentru deşeurile menajere colectate în amestec din mediul rural și orașele Tg. Bujor și Berești;

Echipamente de colectare și transport pentru deșeurilor similare și din piețe colectate în amestec din mediul rural și orașele Tg. Bujor și Berești;

Echipamente de colectare şi transport pentru deșeurile reciclabile menajere în Municipiul Tecuci;

Echipamente de colectare și transport pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile similare și din piețe la nivelul întregului județ;

Echipamente de colectare și transport pentru colectarea separată a biodeșeurilor menajere, similare și din piețe;

Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 2 din ianuarie 2020




Recipiente pentru colectarea și stocarea deşeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase;
Vehicule specializate pentru transportul deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase;
Realizarea instalației de tratare (compostare) a digestatului rezultat din tratarea biodeșeurilor colectate separat astfel încât să îndeplinească condițiile de calitate pentru
utilizarea în agricultură.

În continuare sunt prezentate investițiile POIM (grupa 1). Pentru ușurința în parcurgerea documentului, acestea sunt împărțite în mai multe componente, și anume:

Componenta 1 Colectarea și transportul/transferul deșeurilor municipale;

Componenta 2 Tratarea deșeurilor municipale (stații de compostare, stații de sortare și instalație de tratare mecano-biologică);

Componenta 3 Depozitarea deșeurilor municipale (depozit nou și închiderea depozitelor neconforme);

Componenta 4 Drumuri de acces și utilități;

Componenta 5 Asistență tehnică, Publicitate, supervizare și alte cheltuieli.
Componenta 1. Colectarea și transportul/transferul deșeurilor municipale
Prin proiect este prevăzută atingerea unei rate de colectare de 100% (în anul 2021), extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile la nivelul întregului județ (din anul 2021)
și implementarea sistemului de colectarea separată a biodeșeurilor menajere, similare și din piețe în zona urbană (din anul 2025).
Sistemul de colectare a deșeurilor menajere colectare în amestec va fi:

În mediul urban:
o
în zona blocurilor: colectare prin aport voluntar în puncte de colectare stradală în containere de 1,1 m3 sau pubele de 360 l,
o
în zona caselor: colectare din poartă din poartă cu pubele de 120 l,

În mediul rural, colectare din poartă în poartă în pubele de 80 l. Având în vedere indicatorul redus de generare a deșeurilor în mediul rural, precum și creșterea ratei de capturare a
deșeurilor reciclabile, a rezultat ca fiind optimă utilizarea unor pubele cu volum mai mic. În zonele în care nu există drum accesibil colectarea deșeurilor în amestec se va realiza
prin aport voluntar în puncte de precolectare stradale.
Sistemul propus pentru colectarea deșeurilor reciclabile menajere este:

În mediul urban:
o
Zona blocurilor: colectare prin aport voluntar în puncte de colectare stradală. Fiecare punct de colectare va fi echipat cu câte trei recipiente de tip igloo pentru
Municipiul Galați și containere de 1.100 l pentru restul localităților pentru: hârtie/carton, plastic/metal și sticlă,
o
Zona caselor:

colectare din poartă în poartă: în pubele de 120 l pentru deșeurile de plastic și metal și în saci de 60 l pentru deșeurile de hârtie,

puncte de colectarea stradală pentru deșeurile de sticlă. Punctele de colectare vor fi dotate cu câte un recipient pentru deșeurile de sticlă, de tip igloo pentru
Municipiul Galați și containere de 1.100 l pentru restul localităților urbane.

În mediu rural:
o
În zonele cu acces accesibil:

colectare din poartă în poartă în pubele de 80 l pentru deșeurile de hârtie/plastic/metal/plastic și

puncte de colectarea stradală pentru deșeurile de sticlă, dotate cu containere de 1.100 l.
o
În zonele cu acces dificil – colectare prin aport voluntar, cu puncte de colectare stradale dotate cu câte 3 containere de 1.100 l – unul pentru hârtie/carton, unul pentru
plastic/metal și unul pentru sticlă. Identificarea zonelor cu acces dificil din mediul rural și a infrastructurii de colectare și transport aferentă va intra în
responsabilitatea viitorului operator de salubrizare delegat de ADI.
Colectarea biodeșeurilor menajere se va implementa exclusiv în mediul urban astfel:

În zona blocurilor din Municipiul Galați: colectare prin aport voluntar în puncte de colectare stradală (comune cu cele pentru colectarea deșeurilor menajere în amestec) în
containere de 1.100 l,

În zona caselor din Municipiile Galați și Tecuci și orașele Tg. Bujor și Berești: colectare din poartă în poartă în pubele de 80 l.
Prin proiect nu sunt prevăzute investiții (cu finanțare POIM) pentru colectarea și transportul deșeurilor voluminoase, menajere periculoase și a deșeurilor similare și din piețe. Acestea vor fi
asigurate de către operatorii de salubrizare. Sistemele de colectare prevăzute a se introduce după implementarea SMID sunt descrise în detaliu în secțiunea 8.2. a Studiului de Fezabilitate.
Aplicarea instrumentului economic ”plătește pentru cât arunci”
În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, generatorilor de deșeuri municipale li se va pune la dispoziție opțiunea aplicării instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”. Rolul
implementării acestui instrument este pe de o parte de a stimula prevenirea generării deșeurilor și, pe de altă parte, stimularea colectării separate a deșeurilor reciclabile.
Prin proiectul POIM se vor achiziționa:

echipamente pentru colectare deșeuri menajere în amestec din zona deservită de noul operator, respectiv:
o
80.883 pubele de 80 l (pentru zona caselor din mediul rural),
o
2.677 pubele de 120 l (pentru zona caselor din Tg. Bujor și Berești),
o
20 pubele de 360 l (pentru zona blocurilor din Tg. Bujor și Berești),

echipamente pentru colectarea și transportul deșeurilor reciclabile menajere din zona deservită de noul operator și suplimentarea echipamentelor existente în Municipiul Galați,
respectiv:
o
95.252 pubele 80 l (din care 80.883 pentru zona caselor mediul rural, 2677 pentru zona caselor din Tg. Bujor și Berești și 11.692 pentru zona caselor din Municipiul
Galați),
o
319 containere 1.100 l (din care 243 pentru mediul rural și 76 pentru Tg. Bujor și Berești),
o
800 igloo 2.500 l (pentru zona blocurilor din Municipiul Galați),
o
17 mașini colectare cu un volum cuprins între 6 și 18 m3 (din care 10 pentru mediul rural, 5 pentru Municipiul Galați și 2 pentru M. Tg. Bujor și Berești).
Stații de transfer
Prin proiectul POIM este prevăzută realizarea a 3 stații de transfer în vederea eficientizării transportului deșeurilor colectate în amestec și separat de la generatori la instalațiile de tratare,
precum și a reziduurilor rezultate de la instalația TMB Galați la depozit.
În tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile principalele ale celor 3 stații de transfer.
Caracteristici stații de transfer
Denumire
Galaţi
(zona 1)

Tecuci
(zona 2)

Capacitate proiectată
23.000 t/an
(cantitatea medie anuală deșeuri transferate pe
perioadă de planificare)
In primii 12 ani stația va funcționa în 1,5
schimburi, ulterior va funcționa într-un
schimb.
22.500 t/an
(cantitatea medie de deșeuri transferată pe
perioadă de planificare)
În primii 10 ani de funcționare stația va
funcționa 10 ore, ulterior va funcționa într-un
schimb.

Tipuri de deșeuri
transferate
Reciclabile
Reziduuri TMB

Instalația unde sunt
transferate deșeurile
SS Valea /depozit Mărului

Deșeuri în amestec
și biodeșeuri
/Reciclabile

TMB Galați/ SS Valea
Mărului

Distanța

Tip staţie transfer

62 km

Cu compactare

78/25 km

Cu compactare
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Denumire
Tg. Bujor
(zona 3)

Capacitate proiectată
10.000 t/an
(cantitatea medie de deșeuri transferată pe a
perioadă de planificare)
Stație va funcționa într-un singur schimb.

Tipuri de deșeuri
transferate
Deșeuri în amestec
și biodeșeuri
/Reciclabile

Instalația unde sunt
transferate deșeurile
TMB Galați / SS Valea
Mărului

Distanța
66/30 km

Tip staţie transfer
Fără compactare

Astfel, în funcție de tipul deșeurilor transferate, au rezultat două zonări diferite, respectiv:

o zonare pentru a asigura transportul deşeurilor reciclabile de la generator la staţia de sortare Valea Mărului prin intermediul stațiilor de transfer de le Tecuci, Tg. Bujor şi Galați;

o zonare pentru a asigura transportul deşeurilor colectate în amestec (și după anul 2025 a biodeşeurilor) de la generator la instalația de tratare mecano-biologică de la Galaţi.
Centre de stocare temporară
În Municipiul Galați există 2 centre de stocare temporară.
Prin proiectul POIM este prevăzută operarea a două noi centre pentru stocarea temporară a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase. Acestea sunt proiectate în incinta
stațiilor de transfer de la Tg. Bujor și Tecuci și vor deveni operaționale în anul 2021.
Componenta 2. Tratarea deșeurilor
Stații de sortare
În prezent în judeţul Galaţi există o staţie de sortare la Galaţi, finanţată prin programul ISPA şi care deservește exclusiv Municipiul Galaţi și o staţie de sortare la Tecuci realizată prin
programul PHARE CES și care deservește exclusiv Municipiul Tecuci.
Prin proiectul POIM este prevăzută realizarea unei noi stații de sortare la Valea Mărului, construită pe același amplasament cu noul depozit conform. Capacitatea proiectată a stației este de
6.000 t/an și se estimează că va deveni operațională în anul 2021.
În stație vor fi sortate deșeurile reciclabile colectate separat din întreg judeţul, mai puţin municipiile Galaţi şi Tecuci. Pentru a prelua întreaga cantitatea de deșeuri reciclabile stația va funcționa
pe întreaga perioadă de funcționare în 1,5 schimburi.
Stații de compostare
În prezent, în judeţul Galaţi există două staţii de compostare, respectiv:

Staţia de compostare de la Galaţi, realizată prin măsura ISPA, are o capacitate de 10.000 t/an. Staţia deservește exclusiv Municipiul Galaţi şi este proiectată pentru a trata deşeurile
verzi din parcuri şi grădini;

Staţia de compostare de la Tg. Bujor, realizată prin programul Phare CES, are o capacitate de 1.000 t/an. Staţia în prezent nu este funcțională.
Prin proiectul POIM este prevăzută realizarea unei noi stații de compostare la Tecuci pentru tratarea deşeurilor verzi din parcuri şi grădini, care să deservească Municipiul Tecuci. Capacitatea
stației este de 700 t/an și data la care se estimează a deveni operațională este anul 2021.
Echipamentele achiziționate pentru stația de compostare Tecuci vor deservi și stația de compostare existentă de la Tg. Bujor, astfel încât aceasta să devină operațională. Având în vedere
cantitățile mici de deșeuri verzi estimate a fi tratate în stație (de circa 200 tone) nu se justifică achiziționarea de noi echipamente. Stație de compostare Tg. Bujor va deservi și orașul Berești.
Instalația de tratare mecano-biologică
În județul Galați nu există instalații pentru pre-tratarea deșeurilor înaintea depozitării.
Prin proiectul POIM este prevăzută construirea unei instalații de tratare mecano-biologică la Galați care va asigura atât pre-tratarea deșeurilor mixte (colectate în amestec) înaintea depozitării,
cât și tratarea biodeșeurilor colectate separat (începând cu anul 2025). Instalația se estimează că va deveni operațională în anul 2023.
Capacitatea instalației MBT:

Linia mecanică: 60.000 t/an - în perioada 2023-2024 va opera în 2 schimburi, ulterior se va trece progresiv spre funcționarea într-un schimb (ca urmare a reducerii cantității de
deșeuri colectate în amestec și tratate în instalație);
 Linia biologică: 85.000 t/an (1 schimb), din care 37.000 t/an biodeșeuri colectate separat (capacitatea medie de biodeșeuri care trebuie tratată pe întreaga perioadă de planificare).
Linia mecanică este prevăzută cu o instalație de sortare semi-automată pentru recuperarea fracției reciclabile din deșeurile în amestec și cu o linie pentru producerea de RDF din deșeurile
reciclabile care nu pot fi recuperate material.
În linia biologică, prevăzută cu o instalația de digestie anaerobă semi-uscată, vor fi tratate atât deșeurile organice rezultate din tratarea mecanică a deșeurilor în amestec, cât și biodeșeuri
colectate separat. În urma procesului de digestie rezultă digestat din rezidual (spre depozitare), digestat din biodeșeuri (valorificat în agricultură), reziduuri (spre depozitare), RDF (co-incinerare)
și gaz (stocat și folosit la producerea energiei electrice și termice utilizate pentru consumul propriu al instalației).
Componenta 3. Depozitare
În judeţul Galaţi există un depozit conform la Tirighina care deservește exclusiv Municipiul Galaţi și 5 comune limitrofe.
Prin proiectul POIM este prevăzută construirea unui nou depozit conform la Valea Mărului cu o capacitate de 1.000.000 m3 și o suprafață ocupată de 8,5 ha. Depozitul se estimează că va deveni
operațional în anul 2021.
Zona deservită – depozitul va deservi întreg județul Galați, mai puțin Municipiul Galați, în perioada 2021-2022 și întreg județul Galați începând cu anul 2023.
Tipuri de deșeuri acceptate - la depozit vor fi eliminate deșeuri municipale reziduale (reziduuri de la instalația TMB și 10% din deșeurile stradale, cu excepția primilor doi ani până la punerea
în funcționare a instalației TMB (anul 2023) când deşeurile reziduale vor fi depozitate fără o pretratare prealabilă), nămoluri de la staţiile de epurare orășenești și deșeuri provenite din locuințe,
generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora (fracția care nu poate fi valorificată).
Durata de viața a depozitului (o celulă) este de 30 ani (perioada 2021-2050). Însă, având în vedere că întreaga cantitatea de deșeuri municipale depozitate este stabilizată din punct de vedere
biologic în MBT (70%), cât și faptul că depozitul va fi operat în minim 5 sub celule, cantitatea de emisii GES și levigat generată va fi minimă asigurând astfel protecția factorilor de mediu.
De asemenea, una din investițiile POIM o reprezintă închiderea depozitului neconform Rateș-Tecuci.
Componenta 4. Drumuri de acces și utilități
Prin proiectul POIM este prevăzută realizarea inclusiv a:
 drumurilor de acces către amplasamentele de la Galați (unde este propusă realizarea stației de transfer și a instalației TMB), Valea Mărului (unde este propusă realizarea stației de sortare
și a depozitului de deșeuri), Tg. Bujor (unde este propusă realizarea stației de transfer) și Tecuci (unde este propusă realizarea stației de transfer și compostare, precum și închiderea
depozitului neconform) și
 racordării la utilitățile publice, respectiv alimentarea cu apă, canalizare și energie electrică.
Componenta 5. Asistență tehnică, publicitate, supervizare și alte servicii
Proiectul mai prevede servicii suport pentru UIP, respectiv AT pentru managementul proiectului (ce include și cheltuielile de informare și publicitate) și supervizarea lucrărilor și Servicii
pentru auditul anual al proiectului.
De asemenea în vederea implementării în bune condiții a proiectului, este prevăzut a se atribui alte două contracte de servicii și anume: Studii pentru determinarea compoziției deșeurilor
menajere, similare și din piețe și Studiu privind posibilitatea colectării separate a biodeșeurilor din deșeurile similare.
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În tabelul de mai jos sunt prezentate investițiile aferente SMID pentru județul Galați, atât cele finanțate prin POIM (grupa 1), cât și cele care intră în responsabilitatea autorităților publice locale
(grupa 2).
Costuri investiţionale privind sistemul de gestionare a deşeurilor solide în judeţul Galați

Descriere măsură

Investiții POIM
Grupa 1

Total investiții prioritare

Cheltuieli noneligibile

Cheltuieli eligibile
Colectare și transport deșeuri menajere în amestec, similare și din piețe
Containere și pubele
2.171.242
Camioane
1.975.521
Colectare și transport deşeuri menajere reciclabile menajere, similare și piețe
Containere și pubele
3.080.431
Camioane
3.573064
Colectare și transport biodeșeuri menajere, similare și piețe
Camioane, containere și pubele
2.031.061
Colectare și transpot deșeuri voluminoase și periculoase
Camioane (pentru voluminoase) și mașini
1.244.100
specializate (pentru periculoase)
Stații de transfer
Stație transfer Tecuci
1.999.901
Stație transfer Tg. Bujor
1.637.626
Stație transfer Galați
1.532.488
Stații de sortare
Stație sortare Valea Mărului
1.719.481
Stații compostare
Tecuci
1.636.282
Tg. Bujor (existentă, retehnologizare)
0
Tratare mecano-biologică
Instalație TMB*
34.410.826
Depozitare
Depozit Valea Mărului
Închidere depozit neconform Tecuci Rateș

Drumuri de acces și utilităţi
Drumuri de acces şi utilități aferente
amplasamentelor : Valea Mărului, Galaţi,
Tecuci și Tg. Bujor
SUB - TOTAL INVESTIȚII
Planificare (studii teren, EIA, studiu compoziție
deșeuri, studiu posibilitate colectare biodeșeuri,
alte studii și expertize)/ Proiectare
Asistență tehnică
Conștientizare publică
Supervizare pe perioada lucrărilor
Suport beneficiar
Comisioane, contribuții, taxe legale şi
documentații suport și cheltuieli pentru obținere
avize, acorduri, autorizații
SUB TOTAL INTANGIBILE
Total fără TVA
TOTAL TVA
TOTAL cu TVA (PREȚURI CONSTANTE)
TOTAL fără TVA (PREȚURI CURENTE)
TVA (prețuri curente)
TOTAL cu TVA (PREȚURI CURENTE)

An

Investiții
Grupa 2

Total

1.678.021
0

0
0

1.678.021
0

493.222
1.975.521

2020
2020

2.866.638
2.334.499

0
0

2.866.638
2.334.499

213.793
1.238.566

2020
2020

2.031.061

2024

0

1.244.100

2020

1.999.901
1.637.626
1.532.488

1.999.901
1.637.626
1.532.488

0
0
0

2020
2020
2022

1.719.481

1.719.481

0

2020

1.636.282
0

1.636.282
0

0
0

2020
2020

0

0

33.470.826

0

33.470.826

940.000

2022,
2024

12.735.336
4.719.420

12.735.336
4.719.420

12.735.336
4.719.420

0
0

2020
2020

5.879.104

5.879.104

5.879,104

0

2022

80.345.884
2.117.877

72.209.622
2.117,877

72.209.622
2.117.877

8.136.262
0

2019-2021

1.590.047
429.461
1.648.133
451.122
1.480.427

1.590,047
429.461
1.648.133
451.122
1.480.427

1.590.047
429.461
1.648.133
451.122
1.480.427

0
0
0
0
0

2019-2023
2019-2022
2019-2022
2019-2022
2019-2022

7.717.067
88.062.951
15.851.221
103.914.172
97.130.927
27.079.791
115.283.781

7.717.067
79.926.690
14.902.472
94.829.161
87.217.225
16.261.806
103.479.031

7.717.067
79.926.690
14.902.472
94.829.161
87.217.225
16.261.806
103.479.031

0
8.136.262
948.749
9.085.011
9.913.702
10.817.984
11.804.750

0

0
0
0
0
0
0
0

Tabelul de mai jos prezintă un rezumat al comparaţiei între situaţia fără proiect şi beneficiile aduse prin implementarea proiectului.
Indicatori de performanţă

Nr.
Nr.

Fără proiect
2023
477.403
477.403

477.403
477.403

t/an
t/an
t/an
t/an
t/an
t/an
t/an
t/an
t/an

157.407
115.545
29.627
3.980
845
3.410
2.772
0 (0 t din 2025)
26.869

157.407
115.545
29.627
3.980
845
3.410
3.761
0 (34.298 t din 2025)
35.518

t/an

436

1.307

Indicator
Populația județului Galați
Total populație deservită de servicii de salubrizare (colectare în amestec și
separat
Deșeuri municipale generate
Deșeuri menajere generate
Deșeuri similare generate
Deșeuri din parcuri și grădini
Deșeuri din piețe generate
Deșeuri stradale generate
Biodeșeuri din parcuri și grădini colectate separat
Biodeșeuri menajere, similar și din piețe colectate separat
Deșeuri reciclabile colectate separat *inclusiv reziduuri
**inclusiv deșeuri reciclabile colectate de la persoanele fizice și predate direct
reciclatorilor
Deșeuri voluminoase colectate separat

U.M.

Cu proiect
2023

respectiv
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Indicator
Deșeuri menajere periculoase colectate separat
Rată de capturare deșeuri reciclabile
Rată de capturare biodeșeuri (menajere, similare și din piețe)
Rată de capturare deșeuri voluminoase
Rată de capturare deșeuri menajere periculoase
Numărul şi capacitatea centrelor de colectare
Numărul şi capacitatea stațiilor de transfer
Nr. mașini de transfer inclusiv remorcă (transport containere de 40m3)
Nr. mașini de transport containere 30 m3
Numărul şi capacitatea punctelor de pre-colectare
Nr. containere deschise (40 m³)
Nr. containere cu compactare (30 m3)
Total deșeuri reciclabile colectate separat (inclusiv impurități)
(cantitatea nu include deșeurile reciclabile colectate de la persoanele fizice și
predate direct reciclatorilor)
Total deșeuri reciclabile tratate în stațiile de sortare din județul Galați (fără
sticlă)
Nr. și capacitate stații de sortare

Nr. și capacitate stații de compostare
Nr. și capacități instalații digestie anaerobă
Nr. și capacitate instalație de tratare mecano biologică

Deșeuri municipale depozitate fără o tratare prealabilă
Cantitatea de deșeuri municipale depozitată
Cantitatea depozitată în depozite conforme
Nr. și capacitate depozite conforme în județul Galați
Depozite neconforme închise și reabilitate

Fără proiect
2023

U.M.
t/an
Total
Total
Total
Total
Număr
Nr
t/an/1 schimb
Nr.
Nr.
Număr 240 l
Nr.
Nr.
t / an

No
t
/an/
schimb
Nr.
t/a
Nr.
t/an
Nr.
tone

tone
t/an
t
Nr
m3
Nr.

1

227
45%
0 (0 din 2025)
30%
30%
2
0

Cu proiect
2023

0
0
0
0
0
22.869

680
65%
0 (53% din 2025)
90%
90%
5
3
55.500
2/2
10
53.600
7
22
31.518

19.766

27.242

2
8.000

3
14.000

2
3.000
0
0
0
0

3
3.900
1 (componentă a instalației TMB)
37.000
1
Linia mecanică: 60.000 t/an
Linia biologică: 85.000 t/an, din
care 37.000 t/an biodeșeuri
colectate separat
341 (deșeuri stradale inerte)
29.934
29.934
1
1.000.000
1

129.561
129.561
83.223
1
200.000
0

Cadrul instituțional
Consiliul Judeţean Galați va fi beneficiarul proiectului în numele Consiliilor Locale din judeţul Galați.
Pentru o gestionare mai eficientă a viitoarelor resurse disponibile pentru gestionarea deşeurilor municipale, vor fi realizate servicii privind implementarea proiectului şi colectarea deşeurilor
municipale, transportul/transferul deşeurilor, tratarea şi eliminarea deşeurilor în baza procedurilor de achiziţie publică.
A fost elaborat un Document de poziție între toate părţile. Prevederile privind delegarea serviciilor de gestionare a deşeurilor sunt prezentate în cele ce urmează.
1.
Un contract de delegare a gestiunii pentru:
a) activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale din întreg județul Galați (pentru municipiul Tecuci începând cu 01.07.2023), cu excepția municipiului
Galați;
b) activităţile aferente operării:
i) stației de transfer și a stației de compostare Tecuci,
ii) stației de transfer și stației de compostare Târgu Bujor.
2.
Un contract de delegare a gestiunii pentru gestionarea activităţilor aferente operării instalațiilor de deșeuri situate pe amplasamentul din Valea Mărului (depozit conform de deșeuri și
stație de sortare) și începând cu 01.07.2023 și a activităţilor aferente operării stației de sortare Tecuci;
3.
Un contract de delegare a gestiunii pentru gestionarea activităţilor aferente operării instalației TMB și a stației de transfer situate pe amplasamentul din municipiul Galați, parte a
contractului de proiectare-execuție-operare.
În ceea ce privește Autoritatea Contractantă, respectiv Delegatarul, pentru contractele de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri:

Toate unitățile administrativ-teritoriale deservite și județul Galați, pentru instalațiile care sunt în proprietatea sa publică, prin ADI ECOSERV ca mandatar, pentru contractele de
delegare a gestiunii prevăzute la alineatul precedent, pct. 1 și 2. Procedura de atribuire va fi inițiată și derulată de ADI ECOSERV, în numele și pe seama unităţilor administrativteritoriale implicate. ADI ECOSERV va fi sprijinită în acest proces de către UIP, care la rândul său va fi sprijinită de echipa de asistență tehnică contractată în acest sens.

Județul Galați, prin Consiliul Județean, și toate unităţile administrativ-teritoriale deservite din județul Galați, prin ADI ECOSERV ca mandatar, pentru contractul de tip proiectareexecuție-operare a instalației TMB și a stației de transfer situate pe amplasamentul din municipiul Galați, pentru contractul prevăzut la alineatul precedent, pct. 3 de mai sus.
În ceea ce privește modalitatea de plată a operatorilor implicați în SMID, aceasta se va realiza prin taxă instituită de autoritățile publice locale din jud. Galați, atât pentru populație, cât și
pentru agenții economici și instituțiile publice. Taxa colectată va fi transferată către ADI ECOSERV pentru plata operatorilor implicați în SMID.
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ANEXA NR. 2

Planul anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare
Planul anual de evoluție a tarifului unic pe tonă*
Tarif în lei pe tonă, fără TVA,
prețuri constante
Tarif pentru populație
Tarif pentru utilizatori non-casnici
continuare
Tarif în lei pe tonă, fără TVA,
prețuri constante
Tarif pentru populație
Tarif pentru utilizatori non-casnici
cotinuare
Tarif în lei pe tonă, fără TVA,
prețuri constante
Tarif pentru populație
Tarif pentru utilizatori non-casnici

2021
268,80
420,00

2022
280,70
480,00

2023
292,60
563,65

2024
304,50
563,65

2025
316,40
563,65

2026
328,30
563,65

2027
340,20
563,65

2028
352,10
563,65

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

364,00
563,65

375,90
563,65

387,80
563,65

399,70
563,65

411,60
563,65

423,50
563,65

435,40
563,65

447,30
563,65

459,20
563,65

471,10
563,65

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

483,00
563,65

494,90
563,65

506,80
563,65

518,70
563,65

* Tariful unic este media ponderată a celor două tarife distincte menționate la art. 19 al prezentului Acord

530,60
563,65

542,50
563,65

563,65
563,65

563,65
563,65

563,65
563,65
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Planul de evoluție a taxei speciale de salubrizare pentru populație*
Nivelul propus al taxei (în termeni reali),
în lei/pers/lună
Taxa lunară municipiul Galați
Taxa lunară urban, fără municipiul Galați
Taxa lunară rural
continuare
Nivelul propus al taxei (în termeni reali),
în lei/pers/lună
Taxa lunară municipiul Galați
Taxa lunară urban, fără municipiul Galați
Taxa lunară rural
continuare
Nivelul propus al taxei (în termeni reali),
în lei/pers/lună
Taxa lunară municipiul Galați
Taxa lunară urban, fără municipiul Galați
Taxa lunară rural

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

8,08
6,94

8,44
7,25

8,80
7,56

9,15
7,86

9,62
8,17

9,98
8,48

10,34
8,78

10,70
9,09

4,96

5,18

5,40

5,62

5,84

6,06

6,27

6,49

2029
11,06
9,40
6,71

2039
14,68
12,47
8,91

2030
11,43
9,71
6,93

2040
15,04
12,78
9,13

2031
11,79
10,01
7,15

2041
15,41
13,09
9,35

2032
12,15
10,32
7,37

2042
15,77
13,39
9,57

2033
12,51
10,63
7,59

2043
16,13
13,70
9,79

2034
12,87
10,94
7,81

2044
16,49
14,01
10,01

2035
13,24
11,24
8,03

2045
17,13
14,56
10,40

2036
13,60
11,55
8,25

2046
17,13
14,56
10,40

2037
13,96
11,86
8,47

2038
14,32
12,17
8,69

2047
17,13
14,56
10,40

* Taxele prezentate reprezintă suma celor două taxe menționate la art. 20 al prezentului Acord
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ANEXA NR. 3
Anexa III la Documentul de poziție – Planul anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare
Planul anual de evoluție a tarifului unic pe tonă*
Tarif în lei pe tonă, fără TVA,
prețuri constante
Tarif pentru populație
Tarif pentru utilizatori non-casnici
continuare
Tarif în lei pe tonă, fără TVA,
prețuri constante
Tarif pentru populație
Tarif pentru utilizatori non-casnici
cotinuare
Tarif în lei pe tonă, fără TVA,
prețuri constante
Tarif pentru populație
Tarif pentru utilizatori non-casnici

2021
268,80
420,00

2022
280,70
480,00

2023
292,60
563,65

2024
304,50
563,65

2025
316,40
563,65

2026
328,30
563,65

2027
340,20
563,65

2028
352,10
563,65

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

364,00
563,65

375,90
563,65

387,80
563,65

399,70
563,65

411,60
563,65

423,50
563,65

435,40
563,65

447,30
563,65

459,20
563,65

471,10
563,65

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

483,00
563,65

494,90
563,65

506,80
563,65

518,70
563,65

* Tariful unic este media ponderată a celor două tarife distincte menționate la art. 19 al prezentului Acord

530,60
563,65

542,50
563,65

563,65
563,65

563,65
563,65

563,65
563,65
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Planul de evoluție a taxei speciale de salubrizare pentru populație*
Nivelul propus al taxei (în termeni reali),
în lei/pers/lună
Taxa lunară municipiul Galați
Taxa lunară urban, fără municipiul Galați
Taxa lunară rural
continuare
Nivelul propus al taxei (în termeni reali),
în lei/pers/lună
Taxa lunară municipiul Galați
Taxa lunară urban, fără municipiul Galați
Taxa lunară rural
continuare
Nivelul propus al taxei (în termeni reali),
în lei/pers/lună
Taxa lunară municipiul Galați
Taxa lunară urban, fără municipiul Galați
Taxa lunară rural

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

8,08
6,94

8,44
7,25

8,80
7,56

9,15
7,86

9,62
8,17

9,98
8,48

10,34
8,78

10,70
9,09

4,96

5,18

5,40

5,62

5,84

6,06

6,27

6,49

2029
11,06
9,40
6,71

2039
14,68
12,47
8,91

2030
11,43
9,71
6,93

2040
15,04
12,78
9,13

* Taxele prezentate reprezintă suma celor două taxe menționate la art. 20 al prezentului Acord

2031
11,79
10,01
7,15

2041
15,41
13,09
9,35

2032
12,15
10,32
7,37

2042
15,77
13,39
9,57

2033
12,51
10,63
7,59

2043
16,13
13,70
9,79

2034
12,87
10,94
7,81

2044
16,49
14,01
10,01

2035
13,24
11,24
8,03

2045
17,13
14,56
10,40

2036
13,60
11,55
8,25

2046
17,13
14,56
10,40

2037
13,96
11,86
8,47

2047
17,13
14,56
10,40

2038
14,32
12,17
8,69
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ANEXA NR. 4
ACTUL DE ATRIBUIRE CADRU
Încheiat între toate unitățile administrativ-teritoriale (UAT) care sunt membre ale ADI ECOSERV, având ca scop serviciul public de salubrizare din
Județul Galați, și aprobat de către toate autoritățile lor deliberative, prin Hotărâri ale Consiliilor Locale/Județean (HCL/HCJ), respectiv:
Județul Galați, prin HCJ nr. ..../....
Municipiul Galați, prin HCL nr. ..../....
Municipiul Tecuci, prin HCL nr. ... / .....
Orașul ..... , prin HCL nr. ..../....
Comuna ....., prin HCL nr. ..../....
Preambul – Având în vedere:
A.

Documentul de Poziție

Membrii ADI au încheiat un Document de Poziție prin care au stabilit o serie de aspecte privind:
a) activitățile legate de Proiect si finanțarea acestuia;
b) stabilirea regimului juridic al bunurilor (mobile si imobile) construite și/sau achiziționate în cadrul Proiectului, precum și al terenurilor puse
la dispoziția Proiectului;
c) delegarea gestiunii acelor activități componente ale serviciului de salubrizare care fac obiectul asocierii;
d) mecanismul de plată a serviciului de salubrizare.
Toate elementele referitoare la dezvoltarea infrastructurii serviciului cât și la operarea acestuia sunt incluse în Documentul de poziție, astfel cum a
fost aprobat de către toate UAT membre ADI prin HCL/HCJ și cum a fost anexat Cererii de Finanțare.
B.

Actul de atribuire cadru

Toate UAT membre ale ADI s-au obligat, prin Documentul de poziție, să încheie un „Act de atribuire – cadru”, care va fi aprobat prin HCL/HCJ și va
deveni anexă la Documentul de Poziție.
Scopul acestui Act de atribuire – cadru este acela de a corela și sintetiza între UAT incluse în Proiect aspectele instituționale și financiare care privesc
elemente de ajutor de stat. Acest Act regrupează de asemenea, prin trimitere la acestea, documentele legale, instituționale și contractuale cu impact
asupra Proiectului, care constituie instrumentele juridice pentru verificarea îndeplinirii tuturor criteriilor utilizate în Cererea de Finanțare în vederea
calificărilor și concluziilor din materia ajutorului de stat.
C.

Proiectul - etape și contracte care vor fi atribuite

Implementarea Proiectului presupune două etape:
1. Etapa de achiziții de echipamente și de realizare (proiectare și execuție) a lucrărilor de construcție a infrastructurii finanțate prin Proiect, pe
baza unor contracte de furnizare și contracte de lucrări; aceste categorii de contracte sunt detaliate în Documentul de poziție.
2. Etapa de exploatare a acestor instalații și echipamente, ca o componentă a furnizării serviciului de salubrizare, pe baza unor contracte de
delegare a gestiunii; aceste categorii de contracte sunt detaliate în Documentul de poziție.
Pe lângă acestea, vor fi atribuite de asemenea contracte achiziții publice de servicii de asistență tehnică.
Pentru realizarea instalației TMB și a stației de transfer de la Galați, precum și pentru operarea acestora, se va atribui, prin licitație publică, de către
Județul Galați (prin CJ) și toate celelalte UAT deservite (prin ADI), un singur contract de tip DBO (proiectare-execuție-operare), dar care va cuprinde
și o serie de obligații de investiții pentru operator, inclusiv pentru instalația de cogenerare aferentă liniei de digestie anaerobă din cadrul instalației
TBM.
D.

Ajutorul de Stat

Finanțarea investițiilor în sistemul de management integrat al deșeurilor (SMID) și fondurile alocate pentru a acoperi costurile generate de furnizarea
serviciilor de salubrizare nu reprezintă ajutor de stat (fie deoarece nu există un avantaj pentru operatori pe piață, astfel cum rezultă din verificarea
criteriilor Altmark, fie deoarece nu există compensație), sau, în cazul în care există ajutor de stat, acesta se încadrează în prevederile referitoare la
serviciile de interes economic general (SIEG) potrivit Deciziei Comisiei din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate
anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general (2012/21/UE).
Părțile acestui Act de atribuire cadru au convenit următoarele aspecte privind regulile din materia ajutorului de stat
Art. 1 - SIEG
1.1. Serviciile publice de salubrizare reprezintă servicii comunitare de utilități publice, care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și
interes public general cu caracter social ale colectivităților locale, făcând parte din categoria serviciilor de interes economic general (SIEG),
astfel cum rezultă din Analiza Cost-Beneficiu. Piața nu poate oferi fondurile necesare pentru investiții decât la costuri foarte ridicate (tarife care
ar depăși nivelul de suportabilitate), iar bugetele locale nu pot asigura această diferență de fonduri necesare (financing gap). SIEG va fi furnizat
prin utilizarea bunurilor din sistemul de management integrat al deșeurilor (SMID) construit prin Proiect, bunuri publice care sunt în
proprietatea Județului Galați.
1.2. Proiectul care va fi finanțat prin POIM cuprinde doar acele activități componente ale serviciului de salubrizare care au ca obiect deșeurile
municipale (respectiv deșeurile menajere, deșeurile asimilate celor menajere, bio-deșeurile și deșeurile verzi din parcuri și grădini, deșeurile
stradale).
Art. 2 - Beneficiarul
2.1. Beneficiarul acestui Proiect de management integrat al deșeurilor la nivel de județ este Județul, iar delegarea gestiunii serviciului (care include
operarea bunurilor realizate cu finanțarea obținută prin Proiect) va fi atribuită prin licitație publică (cu excepția municipiului Galați, astfel cum
va fi stipulat separat, în detaliu, mai jos), prin care nu se creează avantaje respectivului operator, ca întreprindere.
2.2. Opțiunile propuse spre finanțare prin POIM respectă reglementările naționale și sunt în acord cu reglementările europene privind ajutorul de
stat în domeniul SIEG.
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2.3. Prezentul Proiect privește un SIEG care se va realiza utilizând infrastructura specifică realizată prin Proiect, noile active fiind bunuri publice
aparținând Județului Galați, în conformitate cu art. 7 alin. (2) din Legea nr. 101/2006.
Art. 3 – Cele trei paliere ale Proiectului
3.1. Proiectul, considerat în integralitatea sa, implică trei paliere, respectiv:
I.
Finanțarea nerambursabilă acordată din fonduri europene prin POIM Județului Galați în etapa de implementare a Proiectului;
II.
Finanțarea funcționării ADI ECOSERV din bugetele locale ale UAT membre în ambele etape (de implementare și operațională) ale
Proiectului;
III.
Finanțarea operării serviciilor de către operatori pe baza contractelor de delegare, prin taxele plătite de utilizatori, în etapa operațională a
Proiectului.
3.2. Palierele 2 și 3 din lista de mai sus nu implică vreun ajutor de stat deoarece: (i) pentru palierul 2, ADI nu intervine direct în operarea
serviciilor, ci îndeplinește un mandat acordat de UAT membre pe care nici un alt actor de pe piață nu l-ar putea primi conform legii, nefiind
așadar finanțată sub forma unei compensații pentru obligații de serviciu public, iar (ii) pentru palierul 3, sunt îndeplinite cele patru criterii
Altmark și operatorii serviciului de salubrizare nu beneficiază de un avantaj pe piață față de alte întreprinderi (excepția operatorului in-house al
Municipiului Galați va fi analizată separat prin raportare la condițiile prevăzute de Decizia 2012/21/UE).
3.3. Doar finanțarea nerambursabilă obținută din fonduri europene prin POIM, pentru palierul 1 de mai sus poate fi calificată drept ajutor de stat.
Aceasta ar reprezenta o investiție care nu va fi amortizată, în sensul că doar partea de cofinanțare din partea Județului poate fi eventual
recuperată prin redevență. În cazul unei finanțări exclusiv din fonduri private ale operatorului, acest investitor ar fi trebuit să aducă (să realizeze
din fonduri proprii) bunurile componente ale infrastructurii aferente serviciului de salubrizare și ar fi trebuit să amortizeze aceste investiții.
3.4. Parțial putem fi în prezența unui ajutor de stat și pe palierul 3 de mai sus, doar pentru operatorul in-house al Municipiului Galați, iar pentru
această situație sunt îndeplinite condițiile pentru ca acest ajutor de stat să nu fie supus obligației de notificare, în baza Deciziei 2012/21/UE.
Art. 4 - Primul palier – etapa de implementare a Proiectului: calificarea drept ajutor de stat a finanțării din fondurile europene fără
obligația de notificare, deoarece sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Decizia 2012/21/EU
4.1. Pe „primul palier” (etapa de implementare a Proiectului), Județul Galați ca beneficiar primește co-finanțare din fonduri nerambursabile UE prin
POIM, urmând să implementeze o serie de achiziții și execuții de lucrări pentru realizarea bunurilor de infrastructură finanțate prin Proiect.
4.2. Actul de atribuire, în sensul Deciziei 2012/21/UE pe acest prim palier este constituit din:
(i) Prevederile legale, respectiv art. 7 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 care conferă Consiliul Județean „competențe cu privire la înființarea,
organizarea, gestionarea și coordonarea sistemelor de management integrat al deșeurilor, precum și a activităților specifice realizate
prin intermediul acestora”. Alin. (3) al aceluiași articol precizează că: „Sistemul de management integrat al deșeurilor este destinat și
asigură deservirea unităților administrativ-teritoriale membre în asociația de dezvoltare intercomunitară constituită în conformitate cu
prevederile Legii nr. 51/2006, republicată”.
(ii) Documentul de poziție convenit de toate UAT membre ale ADI și aprobat de acestea prin hotărâri ale consiliilor locale și județean, care
confirmă rolul Județului ca beneficiar al Proiectului și detaliază modul în care Județul va acționa pentru implementarea Proiectului.
4.3. Condițiile impuse de Decizia 2012/21/UE sunt îndeplinite în acest caz, dat fiind:
(i)
obligațiile clare de serviciu public din competența dată de lege Consiliului Județean și rolul Județului în cadrul Proiectului care este
stabilit prin Documentul de poziție;
(ii)
parametrii pe baza cărora se calculează compensația – în acest caz partea de co-finanțare din fonduri europene prin POIM, care
acoperă necesarul de investiții în bunurile parte a sistemului de management integrat al deșeurilor, pe baza analizei cost-beneficiu
atașată la Cererea de Finanțare;
(iii)
mecanismul pentru evitarea supra-compensației care rezultă tot din analiza cost-beneficiu; nu există venituri sau profituri care să fie
realizate de Județ, deoarece Județul nu operează direct această infrastructură și nu este un prestator de servicii; singurul venit al
Județului ar putea fi considerată redevența, însă aceasta va alimenta Fondul IID după cum vom arăta mai jos, în etapa a doua
(operațională) a Proiectului.
4.4. Prin Proiect, Județul Galați în calitate de beneficiar primește co-finanțarea din fondurile europene prin POIM în vederea realizării unor bunuri
care sunt parte a infrastructurii aferente serviciului de salubrizare, respectiv a sistemului de management integrat al deșeurilor la nivel județean,
destinate să deservească UAT membre ale ADI ECOSERV.
4.5. Bunurile achiziționate sau construite prin Proiect vor intra în domeniul public al Județului Galați, conform art. 7 alin. (2) din Legea nr.
101/2006 („Bunurile aferente sistemului de management integrat al deșeurilor sau părți ale acestuia, după caz, aparțin domeniului public al
județului.”) și art. 10-11 din Documentul de Poziție.
4.6. Județului i s-a încredințat acest rol în vederea organizării serviciului public de salubrizare care este un SIEG. Județul este beneficiarul
Proiectului și va primi finanțarea din fonduri europene, prin POIM, în scopul realizării investițiilor necesare în infrastructura aferentă serviciului
public, ca o componentă a îndeplinirii obligațiilor de serviciu public ce îi revin prin lege, față de colectivitățile locale.
4.7. În etapa de implementare a Proiectului, respectiv achiziția echipamentelor și proiectarea și executarea instalațiilor de tratare a deșeurilor,
Județul Galați va încheia contracte de achiziții publice de furnizare pentru achiziționarea echipamentelor sau contracte de achiziții publice /
concesiune de lucrări pentru proiectarea și construcția instalațiilor avute în vedere (astfel cum este detaliat în art. 12 din Documentul de
Poziție). Aceste contracte, fiind atribuite în urma unor licitații deschise transparente, nediscriminatorii și necondiționate, cu criterii adecvate de
selectare a contractanților, vor respecta toate condițiile pentru „vânzarea și cumpărarea de active, bunuri și servicii (sau alte tranzacții
comparabile) prin proceduri de ofertare competitive, transparente, nediscriminatorii și necondiționate”, care exclud ajutorul de stat, conform
pct. 89-96 din Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene. Aceste criterii sunt aplicabile și operatorului selectat prin licitație publică, pentru componentele
proiectarea și construirea instalației TMB ca parte a contractului de tip DBO. Prin urmare, plățile efectuate către furnizori, proiectanți sau
constructori, din fonduri publice constând în fondurile nerambursabile prin POIM și cofinanțarea asigurată de Județ, nu reprezintă ajutor de stat
pentru co-contractanții Județului selectați prin licitație publică, fiind îndeplinite criteriile din Comunicarea Comisiei mai sus menționate, iar
întreprinderile selectate pentru a încheia contracte cu Județul Galați nu dobândesc vreun avantaj pe piață.
4.8. Aceste bunuri vor fi utilizate (ca bunuri concesionate) de operatorii serviciului, pe baza celor trei contracte de delegare a gestiunii activităților
care compun serviciul de salubrizare, atribuite prin proceduri competitive, respectiv prin licitații publice.
4.9. Cu toate acestea, unele echipamente vor fi concesionate actualului operator in-house al Municipiului Galați. In acest mod, operatorul in-house
nu va majora tariful prin componenta sa de costuri investiționale.
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Art. 5 - Al doilea palier al Proiectului - Pe parcursul ambelor etape ale Proiectului - Rolul ADI ca entitate non-profit de implementare a
Proiectului în baza mandatului acordat și cu finanțare prin contribuții de la UAT membre, care nu reprezintă nici compensație, nici nu
poate fi calificată drept ajutor de stat
5.1.

ADI ECOSERV este o asociație de drept privat și de utilitate publică, fără scop lucrativ și care nu are calitatea de operator al serviciului de
salubrizare, conform prevederilor legale ce îi sunt aplicabile, respectiv dispozițiile Legii nr. 51/2006 și HG nr. 855/2008 care a aprobat
statutul și actul constitutiv cadru ale acestor asociații de dezvoltare intercomunitară.

5.2.

ADI ECOSERV îndeplinește doar funcții administrative, respectiv exercitarea unui mandat legat de serviciul de salubrizare (SIEG) în
numele și pe seama UAT membre, care nu ar putea fi realizate de nicio altă entitate pe piață, deoarece mandatul atribuit de UAT membre
este posibil doar pe baza prevederilor exprese ale Legii nr. 51/2006 care permite acest montaj și doar în favoarea acestui tip de asociații de
dezvoltare intercomunitară. ADI nu este angajată în prestarea SIEG, după cum nu este angajată în desfășurarea nici unei activități
economice.

5.3.

ADI este o entitate centralizatoare care îndeplinește sarcinile municipale și care nu este angajată în activități economice.

5.4.

ADI este remunerată doar pentru a acoperi costurile sale. Toate liniile bugetare sunt aprobate de reprezentanții UAT-urilor în Adunarea
Generală (AGA) la propunerea Consiliului Director. ADI nu poate acumula fonduri. Orice surplus bugetar la sfârșitul exercițiului financiar
trebuie utilizat pentru acoperirea cheltuielilor viitoare, reducând astfel contribuțiile UAT-urilor. Mai mult, nicio contribuție la bugetul ADI
nu se cumulează cu vreo compensație care să fie considerată ajutor de stat în aplicarea Deciziei 2012/21/UE.

5.5.

Prin urmare, finanțarea ADI de la bugetele locale ale UAT membre nu intră în sfera ajutorului de stat și nici în analiza compensației pentru
obligații de serviciu public.

Art. 6 - Al treilea palier - Etapa operațională (exploatarea bunurilor realizate și furnizarea serviciului de salubrizare) - rolul operatorilor,
selectați prin licitație, pentru a gestiona serviciul de salubrizare: excluderea calificării ca ajutor de stat pe baza îndeplinirii criteriilor
Altmark, iar pentru operatorul in-house al Municipiului Galați conformarea cu condițiile Deciziei 2012/21/UE.
6.1.

Contractele de delegare ce vor fi atribuite în etapa operațională

6.1.1.

Delegarea gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare a localităților care fac obiectul Proiectului, se va face prin trei
contracte, astfel cum a fost convenit de UAT membre ale ADI ECOSERV prin Documentul de poziție. Aceste contracte vor fi atașate ca
anexe la prezentul Act de atribuire cadru, pe măsură ce sunt încheiate de către ADI ECOSERV cu operatorii selectați.

6.1.2.

În acest sens, toate criteriile Altmark sunt îndeplinite în principiu, pe baza evaluării principiilor care guvernează montajul instituțional al
Proiectului. Menționăm că toate detaliile nu sunt cunoscute la momentul de față și nu pot fi verificate în concret, prin urmare în prezentul
Act de atribuire cadru ne referim la conceptul general, bazat pe convențiile și înțelegerile dintre UAT implicate (astfel cum rezultă din
Documentul de poziție și din alte documente ale Cererii de Finanțare) privind mecanismul de implementare a Proiectului:

I.

Obligațiile de serviciu public ale operatorilor sunt clar și expres stipulate în contractele de delegare a gestiunii, operatorul fiind
efectiv însărcinat prin contractul de delegare să furnizeze/gestioneze serviciul de salubrizare
a) Contractele de delegare a gestiunii vor cuprinde toate clauzele obligatorii conform art. 29 alin. (11) din Legea nr. 51/2006, care să stipuleze
clar și expres, obligațiile de serviciu public ale operatorilor, după cum Părțile au confirmat și prin Documentul de poziție (art. 15 alin. 3-6).
b) Durata contractelor de delegare va fi limitată și nu va depăși durata maximă necesară recuperării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului
prin contractul de delegare, astfel încât să nu fie afectată concurența pe piață și să se respecte regulile din materia ajutorului de stat, inclusiv
Decizia Comisiei Europene din 20 dec. 2011 (2012/21/UE) pentru conformare și în situația în care s-ar considera că finanțarea reprezintă
ajutor de stat. Contractele vor cuprinde clauze clare cu privire la condițiile în care durata lor ar putea fi prelungită. Investițiile luate în
considerare pentru calculul acestei durate sunt cele realizate din fondurile proprii ale operatorilor, respectiv durata contractului de delegare
trebuie să permită operatorului să își recupereze costurile de investiții făcute din fonduri proprii, prin tarifele facturate, și o durată mai mare de
5 ani a contractului de delegare trebuie să fie justificată printr-o perioadă de recuperare care depășește 5 ani, la tarifele calculate cu aplicarea
pragului de suportabilitate. Recuperarea costurilor de investiții făcute din fonduri europene sau alte fonduri publice nu ar trebui să influențeze
durata contractului.

II.

și

Parametrii pe baza cărora se calculează compensația sunt stabiliți în prealabil, în mod obiectiv și transparent

III.

Compensația nu depășește ceea ce este necesar pentru acoperirea în întregime sau în parte a costurilor ocazionate de executarea
obligațiilor de serviciu public, ținând cont de veniturile rezultate din această activitate, precum și de un profit rezonabil pentru
îndeplinirea acestor obligații

a)

În Documentul de poziție (cap. IX), UAT implicate în Proiect au prevăzut în detaliu mecanismul de plată al serviciului de salubrizare, pentru o
mai bună înțelegere a modului de funcționare al ciclului financiar.

b)

Printre clauzele obligatorii în contractele de delegare ce vor fi atribuite, vor fi incluse conform art. 29 alin. (11) din Legea nr. 51/2006 o serie
de clauze care privesc aceste aspecte, reglementând astfel elemente cu impact asupra respectării regulilor din materia ajutorului de stat:
i. prețurile/tarifele pe care delegatul (operatorul) are dreptul să le practice la data începerii furnizării/prestării serviciului, precum și
regulile, principiile și/sau formulele de ajustare și modificare a acestora;
ii. compensația pentru obligațiile de serviciu public în sarcina delegatului (operatorului), dacă este cazul, cu indicarea parametrilor de
calcul, control și revizuire a compensației, precum și modalitățile de evitare și recuperare a oricărei supracompensații;
iii. modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;
iv. nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz.

c) Tarifele operatorilor
i. Pentru activitățile serviciului de salubrizare, tarifele operatorilor, precum și ajustările/ modificările ulterioare vor fi aprobate în adunarea
generală a ADI ECOSERV în baza mandatului primit de la UAT deservite. Tarifele vor fi stabilite, ajustate și modificate conform
regulilor în vigoare, inclusiv Metodologiei ANRSC aplicabile la nivel național, și pentru a asigura recuperarea integrală a costurilor de
exploatare și întreținere, costurile de investiții și un profit rezonabil pentru operator, cu excepția situațiilor în care serviciul este prestat în
baza unui contract de concesiune, conform art. 43 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006.
ii. Tarifele distincte pentru gestionarea deșeurilor vor acoperi numai costurile nete de gestionare, adică cele neacoperite de veniturile din
comercializarea produselor rezultate în urma etapei de tratare (deșeuri reciclabile valorificabile, digestat valorificabil, compost
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valorificabil) și va ține seama de contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje municipale valorificate plătite
de OIREP.
iii. De asemenea, prin stipularea indicatorilor de performanță pe care operatorul are obligația să îi îndeplinească, sub sancțiunea penalităților,
nivelul remunerației depinde și de atingerea standardelor cantitative și calitative în furnizarea serviciului de salubrizare.
d) Compensația pentru prestarea serviciului de salubrizare (parametri de calcul, control și revizuire)
i.

Părțile au convenit în Documentul de Poziție (cap. VIII) principiile aplicabile în cadrul Proiectului, iar documentațiile de atribuire a
contractelor de delegare vor prevedea compensația pentru prestarea serviciului de salubrizare (parametri de calcul, control și revizuire).

ii.

Valoarea remunerației acordate fiecărui operator în final va fi rezultatul unei proceduri de atribuire a contractului de delegare respectiv
prin licitație publică (achiziție publică sau concesiune, după caz), care va permite selectarea operatorului ce va furniza serviciul public la
costul cel mai scăzut pentru comunitate.

iii.

Cu toate acestea, tarifele facturate de operatorul nu ar trebui să fie considerate drept compensație pentru obligații de serviciu public.

iv.

In montajul financiar propus prin Proiect, tarifele operatorului sunt plătite prin ADI, de către UAT care acoperă sumele aferente acestor
tarife din taxele pe care le impun utilizatorilor (comunitatea/clienți/cetățeni). Dacă serviciul este furnizat pentru întreaga comunitate
(pentru deșeurile generate pe domeniul public de exemplu) tariful poate fi plătit de municipalitate, dar care acționează ea însăși ca un
client în acest caz și nu pentru acoperirea unor deficite în costurile de operare. Nici un deficit nu trebuie acoperit de la bugetele locale
deoarece dacă sunt necesare sume suplimentare pentru plata tarifelor, UAT trebuie să majoreze taxele aferente pe care le colectează.
Legea nr. 2732006 privind finanțele publice locale reglementează taxele speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale (art. 30).
Aceste taxe sunt aprobate de autoritățile administrației publice locale pentru funcționarea serviciilor publice locale, cuantumul lor este
stabilit anual și veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor
publice de interes local, precum și pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii. Chiar dacă o
prevedere a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice (respectiv art. 10 alin. 13) permite UAT-urilor să acopere din
bugetele locale diferențele dintre nivelul taxei colectate la bugetul local și cel al facturii emise de operator către ADI, același articol de
lege prevede aceste diferențe ca „urmând a fi încasate ulterior de la beneficiarii serviciului”, în cazul de față de la utilizatori, prin taxele
care pot fi majorate anual în acest sens (în următorul exercițiu bugetar), astfel încât per ansamblu să nu existe o compensație suplimentară.

e) Planul anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale pentru serviciul de salubrizare atât pentru utilizatorii casnici, cât și pentru utilizatorii noncasnici este prevăzut în anexă la Documentul de poziție.
f) În cazul particular al instalației de tratare mecano-biologică (TMB) cu digestie anaerobă care produce energie („waste to energy”), energia ce
rezultă din biogazul obținut este de fapt un rezultat accesoriu al instalației TMB, care nu reprezintă o instalație de incinerare a deșeurilor, și este
utilizată doar pentru consumul propriu în funcționarea instalației TMB. Această activitate face obiectul contractului de delegare a gestiunii
activităților aferente operării instalației TMB și a stației de transfer situate pe amplasamentul din municipiul Galați, parte a contractului de
proiectare-execuție-operare (DBO), care respectă toate criteriile Altmark, prin urmare finanțarea realizării acestei instalații TMB nu constituie
ajutor de stat.
g) Infrastructura și serviciul de salubrizare nu sunt destinate să aducă un avantaj vreunei întreprinderi sau sector, ci pentru a furniza beneficii
întregii societăți. Pentru dreptul de folosință a infrastructurii publice concesionate în vederea prestării serviciului public, operatorii vor plăti o
redevență către UAT proprietară a infrastructurii (și aceasta indiferent de natura contractelor de delegare a gestiunii). Redevența va alimenta
Fondul IID ce va fi utilizat apoi pentru înlocuirea, întreținerea si dezvoltarea (IID) infrastructurii realizate prin Proiect. Nivelul redevenței va
rezulta din analiza financiară și din corelarea cu pragul de suportabilitate a populației.
h) Pentru evitarea riscului finanțării încrucișate, în cazul în care operatorii desfășoară și alte activități decât cele de furnizare a serviciului de
salubrizare sau operează și în alte arii teritoriale, aceștia vor fi obligați prin contractele de delegare a gestiunii să țină contabilitate separată.
Alegerea operatorului însărcinat cu executarea obligațiilor de serviciu public și atribuirea contractului de delegare acestuia se face
în cadrul unor proceduri concurențiale (achiziții publice sau concesiune, după caz), prin licitație publică

IV.

Cele trei contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare vor fi atribuite prin proceduri concurențiale, respectiv licitații publice (conform
regulilor aplicabile achizițiilor publice sau concesiunilor, după caz în funcție de rezultatul analizei de oportunitate privind repartizarea riscurilor între
delegatar și delegat), care permit selecționarea ofertantului capabil să furnizeze serviciile respective la cel mai mic preț pentru comunitate. Prin
atribuirea contractelor de delegare operatorilor selectați prin licitație publică este îndeplinit cel de-al patrulea criteriu Altmark, ceea ce
exclude calificarea drept ajutor de stat.
6.2.

Situația operatorului existent din municipiul Galați care va fi menținut și în etapa operațională a Proiectului – îndeplinirea
condițiilor din Decizia 2012/21/UE, astfel încât eventualul ajutor de stat să nu facă obiectul unei obligații de notificare

6.2.1.

Prin Documentul de poziție UAT membre ADI ECOSERV au convenit păstrarea operatorului actual din municipiul Galați, precum și
punerea la dispoziția acestuia a unor echipamente achiziționate prin Proiect.

6.2.2.

Deoarece acest operator nu a fost selectat prin licitație publică, fiind operator in house propriu al municipalității respective, ar trebui
verificat dacă operatorul in-house actual este organizat și funcționează ca o întreprindere tipică, bine administrată și dotată corespunzător
pentru a putea satisface exigențele de serviciu public la cel mai mic cost pentru comunitate. Având în vedere că în momentul de față nu este
implementat un proces de benchmarking (bazat pe nivelul tarifelor și o serie de indicatori de performanță ai serviciului și de management,
prin raportare la alți operatori de pe piață, care prestează activități de colectare-transport componente ale serviciului de salubrizare în
municipii de aceeași talie), nu există rezultate care să dovedească dacă cel de-al patrulea criteriu Altmark este îndeplinit sau nu și dacă
ajutorul de stat poate fi exclus.

6.2.3.

În acest sens, pentru ca eventualul ajutor de stat acordat acestui operator să nu fie supus obligației de notificare, în vederea conformării cu
condițiile impuse de Decizia 2012/21/EU, UAT membre ale ADI ECOSERV au convenit prin Documentul de poziție că operatorul existent
va fi menținut și integrat în Proiect doar condiționat de îndeplinirea anumitor cerințe, prevăzute la art. 15 alin. (7) din Documentul de
poziție.

6.2.4.

Actul de atribuire a gestiunii serviciului din partea municipiului Galați către Serviciului Public ECOSAL (respectiv Contractul nr.
20100/29.02.2008, regulamentul de organizare și funcționare a operatorului Serviciului Public ECOSAL și regulamentul serviciului public
de salubrizare aplicabil în Municipiul Galați), astfel cum vor fi modificate și completate, după caz, pentru a corespunde condițiilor amintite
la art. 6.2.3. de mai sus, vor fi atașate ca anexe la prezentul Act de atribuire cadru.
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6.2.5.

În ceea ce privește organizarea și funcționarea serviciului, în gestiune directă, în municipiul Galați, de către Serviciul Public ECOSAL,
conform art. 32 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, municipiul Galați va analiza periodic,
respectiv o dată la 5 ani, eficiența economică a serviciului.

PĂRȚILE

HOTĂRÂREA NR. 30
din 30 ianuarie 2020

privind: aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, Muzeul de Artă Vizuală
Galați și Asociația „Uniunea Artiștilor Plastici din Galaţi” în vederea organizării Bienalei Naționale de Artă „Camil Ressu”
Galați
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.203/23.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 2 şi 4;
Având în vedere solicitarea Asociației „Uniunea Artiștilor Plastici din Galați” nr. 1203/23.01.2020;
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. d), alin. (7) lit. a) din Ordonanța de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă parteneriatul dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, Muzeul de Artă Vizuală Galați
și Asociația „Uniunea Artiștilor Plastici din Galați” în vederea organizării Bienalei Naționale de Artă „Camil Ressu” Galați.
Art.2. Se aprobă Protocolul cu privire la organizarea Bienalei Naționale de Artă „Camil Ressu” Galați, Anexă la
prezenta hotărâre.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Asociației „Uniunea Artiștilor Plastici din Galați” și Muzeului de Artă
Vizuală Galați.
(2) Direcția economie și finanţe și Direcția programe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi
vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXĂ

Protocol cu privire la organizarea Bienalei Naționale de Artă „Camil Ressu” Galați 1 – 30 aprilie 2020 de către UAT Județul Galați prin
Consiliul Judeţean Galaţi și Muzeul de Artă Vizuală Galați în parteneriat cu Asociația „Uniunea Artiștilor Plastici din Galați”
Prezentul Protocol are ca scop stabilirea unui parteneriat pentru organizarea Bienalei Naționale de Artă „Camil Ressu” Galați, în perioada 1 – 30 aprilie 2020.
În acest scop, partenerilor le revin următoarele obligații:
I. Obligațiile UAT Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi
implicarea directă în organizarea și desfășurarea Bienalei Naționale de Artă „Camil Ressu” Galați;
promovarea evenimentului la nivel județean și regional.
II. Obligațiile Muzeului de Artă Vizuală Galați
punerea la dispoziţie a spațiilor necesare desfășurării Bienalei Naționale de Artă „Camil Ressu” Galați și asigurarea tuturor elementelor de logistică necesare pentru buna desfăşurare a
evenimentului;
asigurarea resurselor financiare necesare bunei organizări și desfășurări a evenimentului (materiale de promovare, catalogul bienalei, cazarea și masa aferente participanților, transportul
local al participanților, diplome, trofee, premii pentru participanții câștigători, onorarii pentru comisia de jurizare, postamente prezentare lucrărilor, simeze panotare etc.), conform datelor
organizatorice ce vor fi stabilite de comun acord;
promovarea evenimentului;
coordonarea acțiunilor de organizare și desfășurare a Bienalei Naționale de Artă „Camil Ressu” Galați.
III. Obligațiile Asociației „Uniunea Artiștilor Plastici din Galați”
asigurarea participării artiștilor la evenimentul organizat;
cooptarea membrilor în comisia de jurizare, în colaborare cu reprezentanții Muzeului de Artă Vizuală Galați;
promovarea evenimentului la nivel național;
implicarea directă în organizarea și desfășurarea evenimentului.
Consiliul Judeţean Galaţi
Președinte,
Costel FOTEA

Muzeul de Artă Vizuală Galați
Manager
Dan Basarab NANU

Asociația „Uniunea Artiștilor Plastici din Galați”
Preşedinte,
David SAVA
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HOTĂRÂREA NR. 31
din 30 ianuarie 2020
privind: aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, Corpul Național al Polițiștilor
– CT Galați și I.P.A. Regiunea 2 Galați în vederea organizării în comun a evenimentului sportiv „Caravana Medicală” în
cadrul Complexului „ZĂTUN” Galați
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.398/28.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 2 şi 4;
Având în vedere solicitarea Corpului Național al Polițiștilor - CT Galați nr.1398/27.01.2020;
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. c), f) alin. (7) lit. a) din Ordonanța de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, Corpul Național al
Polițiștilor – CT Galați și I.P.A. Regiunea 2 Galați în vederea organizării evenimentului sportiv „Caravana Medicală” în cadrul
Complexului „ZĂTUN” Galați.
(2) Se aprobă Acordul de parteneriat dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, Corpul Național al
Polițiștilor – CT Galați și I.P.A. Regiunea 2 Galați, Anexă la prezenta hotărâre.
(3) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați cu semnarea, în numele și pe seama Consiliului Județean
Galați, a Acordului de parteneriat.
Art.2. (1) Se aprobă alocarea sumei de 10.000,00 lei necesară organizării, la Galați, a evenimentului sportiv „Caravana
Medicală”.
(2) Suma menţionată se va plăti din bugetul local al Consiliului Județean Galaţi pe anul 2020, în conformitate cu
documentele justificative ale cheltuielilor angajate pentru organizarea evenimentului amintit.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Corpului Național al Polițiștilor – CT Galați și I.P.A. Regiunea 2 Galați.
(2) Direcția economie și finanţe şi Direcția programe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi
vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXĂ
ACORD DE PARTENERIAT

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
CORPUL NATIONAL AL POLIȚIȘTILOR – Consiliul Teritorial Galați cu sediul în Galați, str. Portului, nr. 52, CUI 16311321, reprezentat legal prin OPRESCU Lucian Nicu În calitate de
Președinte,
I.P.A. REGIUNEA 2 GALAȚI (International Police Association) cu sediul în Galați, strada Portului nr. 52, CUI 18092252, reprezentat legal MIHĂILESCU Florentina, în calitate de
Președinte,
și
CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI, cu sediul Galați, strada Eroilor nr. 7, cod 800119, reprezentat legal prin domnul FOTEA Costel în calitate de Președinte,
au convenit încheierea prezentului ACORD DE PARTENERIAT în următoarele condiții:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul acestui parteneriat constă în organizarea unui eveniment sportiv, în data de 30.05.2020, în intervalul orar 09:00 – 14:00, în cadrul Complexului „ZĂTUN” Galați, la care vor
participa un număr de aproximativ 100 (150) persoane și va consta într-un concurs de alergare CROS pe drumul de acces al Complexului “ZĂTUN”, demonstrație karate C.S. KODO Galați,
festivitate de premiere în cadrul căreia se vor oferi diplome de participare și cupe pentru primele 3 locuri, socializare după eveniment.
Evenimentul sportiv are ca SCOP promovarea Proiectului de strângere de fonduri și atragere voluntari “CARAVANA MEDICALĂ” în județul Galați, având ca obiectiv final întrajutorarea
copiilor, persoanelor defavorizate și a bătrânilor din zonele izolate ale județului Galați care va consta într-un consult medical general sau de specialitate precum și analize medicale de bază, cu
rezultat pe loc.
În acest sens, proiectul “CARAVANA MEDICALĂ” presupune asigurarea suportului financiar pentru procurarea materialelor specifice (ex. truse perfuzie, seringi 5 ml, 10 ml, 20 ml, fașe și
pansamente sterile, truse sondaj urinar, mănuși consultație, spatule linguale, hârtie EKG, produse igienă personală, produse dezinfectante etc) și a utilizării autospecialei AMBULANȚA cu
LABORATOR MOBIL, destinată consultului/prelevării/prelucrării analizelor medicale/probe.
Activitatea nobilă este desfășurată de personal medical de specialitate din cadrul SMURD Galați, medici și asistenți medicali voluntari, și este deja în curs de derulare în funcție de resursele
financiare și materiale colectate de la parteneri sau donatori. Campania va demara în luna MARTIE 2020, inițial pentru examinarea unui număr de 60 persoane și constă în efectuarea de: EKG,
ECOGRAFIE, CONSULT SPIROMETRIC, ALTE DETERMINĂRI PARACLINICE în funcție de resursele aflate la dispoziție.
În acest scop, partenerilor le revin următoarele obligații:
Obligațiile CORPUL NAȚIONAL AL POLIȚIȘTILOR – Consiliul Teritorial GALAȚI
- implicarea directă în organizarea și desfășurarea evenimentului sportiv de promovare pentru „Caravana Medicală”;
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- asigurarea participării reprezentanților partenerului la evenimentul organizat;
- asigurarea resurselor financiare necesare bunei organizări și desfășurări a evenimentului (materiale de promovare, tricouri personalizate, pachete alimentare pentru participanți, transportul
local al participanților, diplome, trofee, premii pentru participanții câștigători etc.), conform datelor organizatorice ce vor fi stabilite de comun acord;
- promovarea evenimentului la nivel local, regional și internațional.
Obligațiile I.P.A. REGIUNEA 2 GALAȚI (International Police Association)
- implicarea directă în organizarea și desfășurarea evenimentului sportiv de promovare pentru „Caravana Medicală”;
- asigurarea participării reprezentanților partenerului la evenimentul organizat;
- asigurarea resurselor financiare necesare bunei organizări și desfășurări a evenimentului (materiale de promovare, tricouri personalizate, pachete alimentare pentru participanți, transportul
local al participanților, diplome, trofee, premii pentru participanții câștigători etc.), conform datelor organizatorice ce vor fi stabilite de comun acord;
- promovarea evenimentului la nivel local.
Obligațiile UAT Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi
- implicarea directă în organizarea și desfășurarea evenimentului sportiv de promovare pentru „Caravana Medicală”;
- asigurarea resurselor financiare necesare bunei organizări și desfășurări a evenimentului (materiale de promovare, tricouri personalizate, pachete alimentare pentru participanți, transportul
local al participanților, diplome, trofee, premii pentru participanții câștigători etc.), conform datelor organizatorice ce vor fi stabilite de comun acord;
- promovarea evenimentului la nivel județean și regional.
- punerea la dispoziţie a spațiilor necesare desfășurării evenimentului (traseu, spații aferente organizării logistice) și a tuturor elementelor de logistică existente pe amplasament pentru buna
desfăşurare a evenimentului.
III. DURATA ACORDULUI
Prezentul acord este valabil pe o perioada de 1 an (1 eveniment/anual), începând cu data semnării lui de către ambele parți, cu posibilitatea prelungirii lui automate, pe perioade similare, în
cazul în care nu este denunțat de oricare din părți, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice.
IV. ÎNCETAREA ACORDULUI
Prezentul acord încetează la expirarea duratei pentru care a fost încheiat.
V. ALTE CLAUZE
- Sa facă cunoscut acordul de parteneriat sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, în afara acelor persoane implicate in îndeplinirea acordului;
- Sa utilizeze informațiile si documentele obținute sau la care are acces in perioada de derulare a acordului, in alt scop decât acela de a-si îndeplini obligațiile contractuale.
Prezentul acord a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
Consiliul Judeţean Galaţi
Președinte,
Costel FOTEA

Corpul Național al Polițiștilor– CT Galați
Președinte,
Lucian Nicu OPRESCU

I.P.A. Regiunea 2 Galați
Preşedinte,
Florentina MIHĂILESCU

HOTĂRÂREA NR. 32
din 30 ianuarie 2020
privind: aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor” şi a cheltuielilor
legate de acesta
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.372/23.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 2, 3, 4 şi 6;
Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B Clădiri Publice din cadrul Programului Operaţional Regional 2014—2020;
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), c), d), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor”, în vederea
finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014—2020, Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul
locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.
Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor”,
în cuantum de 4.848.380,10 lei (inclusiv TVA).
Art.3. (1) Se aprobă alocarea sumei de 85.608,04 lei, reprezentând contribuția proprie de 2,00% din valoarea eligibilă a
proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 567.978,27 lei (inclusiv TVA). în cadrul proiectului „Creșterea
eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor”.
(2) Creditele bugetare şi creditele de angajament, în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare
activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați.
Art.4. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Creșterea
eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor”, se vor asigura din bugetul Unității Administrativ Teritoriale
Județul Galați în vederea derulării proiectului în condiții optime.
(2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
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Art.5. Se împuternicește domnul Costel FOTEA, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Galați, să semneze
cererea de finanțare, contractul de finanțare, precum și toate documentele necesare implementării proiectului.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020

HOTĂRÂREA NR. 33
din 30 ianuarie 2020
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „REABILITARE ŞI
MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE – LUCRĂRI REABILITARE ŞI MODERNIZARE SECTOARE DRUM
JUDEŢEAN DJ 251”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 579/15.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1 şi 6;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. unic. Se aprobă indicatorii tehnico–economici privind realizarea obiectivului de investiţii „REABILITARE ŞI
MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE – LUCRĂRI REABILITARE ŞI MODERNIZARE SECTOARE DRUM
JUDEŢEAN DJ 251”, după cum urmează: valoarea totală a investiţiei este de 8.608.387,89 lei (inclusiv TVA), din care C+M
este de 8.420.367,89 lei (inclusiv TVA).

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020

HOTĂRÂREA NR. 34
din 30 ianuarie 2020
privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico–economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție
privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitare tronsoane DJ 242B Berești – Târgu Bujor, km. 23+333 – 43+200
și DJ 251 Tecuci – Matca sectoare km. 1+850 – 2+120, km. 2+550 – 4+130, km. 4+393 – 4+760, județul Galați”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.169/22.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1 şi 6;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național
de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
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Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. unic. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico–economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de
execuție privind realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare tronsoane DJ 242B Berești – Târgu Bujor, km 23+333 –
43+200 și DJ 251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, județul Galați”, după
cum urmează: valoarea totală a investiţiei este de 42.746.257,18 lei (inclusiv TVA), din care contractul de proiectare și execuție
lucrări este de 39.818.313,30 lei (inclusiv TVA), finanţarea fiind asigurată astfel: finanţare de la bugetul de stat = 41.187.291,68
lei inclusiv TVA; cofinanțare bugetul local = 1.558.965,50 lei inclusiv TVA.

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

HOTĂRÂREA NR. 35
din 30 ianuarie 2020

Publicată astăzi, 4 februarie 2020

privind: aprobarea proiectului tehnic şi detaliilor de execuție privind realizarea obiectivului de investiţii „EXTINDERE ŞI
MODERNIZARE VARIANTĂ OCOLITOARE A MUNICIPIULUI GALAŢI”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.168/22.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 2, 3 şi 6;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri
în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal–bugetare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. unic. Se aprobă proiectul tehnic și detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţii „EXTINDERE
ŞI MODERNIZARE VARIANTĂ OCOLITOARE A MUNICIPIULUI GALAȚI”, după cum urmează: valoarea totală a
investiţiei este de 134.694.026,90 lei cu TVA (inclusiv costuri conform O.U.G. nr. 114/2018), din care C+M este de
115.525.452,18 lei cu TVA (inclusiv costuri conform O.U.G. nr. 114/2018).

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020

HOTĂRÂREA NR. 36
din 30 ianuarie 2020
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI)
şi a Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitare acoperiş (tip terasă necirculabilă) – Centru
de primire copii în regim de urgenţă <Irene & Stuart>, cu acoperiş tip şarpantă nelocuibilă”, Str. Radu Negru nr. 1C,
municipiul Galaţi, beneficiar Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 648/23.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
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Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1 şi 6;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. unic. Se aprobă indicatorii tehnico–economici rezultaţi din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi
Proiectul Tehnic pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare acoperiş (tip terasă necirculabilă) – Centru de primire copii în
regim de urgenţă <Irene & Stuart>, cu acoperiş tip şarpantă nelocuibilă”, str. Radu Negru nr. 1C, municipiul Galaţi, beneficiar
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, cu valoarea totală a investiţiei de 296.285,86 lei (TVA
inclus), din care C+M=237.024,28 lei (TVA inclus), potrivit anexei parte integrantă la prezenta hotărâre.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXĂ

Prin proiect urmează să se realizeze un acoperiş tip şarpantă peste acoperişul tip terasă, ancorat de elementele structurale existente. Şarpanta nou realizată va fi în 4 ape şi va avea
înălţimea maximă la coamă de 9,70 m., măsurată de la cota parterului. Se vor decoperta straturile de hidroizolaţie şi termoizolaţie de pe terasă, până la planşeul din beton armat. Peste placa
din beton armat se va realiza o termoizolaţie cu vată minerală bazaltică de 20 cm. Învelitoarea va fi realizată din tablă plană (fălţuită) vopsită în câmp electrostatic, cu panta de 14%. De
asemenea se vor realiza şi lucrări de reparaţii la nivelul faţadelor, respectând reglementările impuse prin documentaţia de urbanism.
Principalii indicatori fizici:
Suprafaţa totală a terenului = 1.445,00 m.p.
Regimul de înălţime a clădirii propuse pentru intervenţie este P+1
Aria construită a clădirii propuse pentru intervenţie = 263,00 m.p.
Aria desfăşurată a clădirii propuse pentru intervenţie = 526,00 m.p.
Principalii indicatori economici sunt: valoarea totală a investiţiei = 296.285,86 lei (TVA inclus), din care valoarea C+M = 237.024,28 lei (TVA inclus)

HOTĂRÂREA NR. 37
din 30 ianuarie 2020
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de
Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare Secţie Cardiologie Intervenţională din Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.354/23.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1 şi 6;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. unic. Se aprobă indicatorii tehnico–economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de
Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare Secţie Cardiologie Intervenţională din Spitalul Clinic
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Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, cu valoarea totală a investiţiei de 8.294.681,86 lei inclusiv TVA, din care
C+M este de 1.481.997,49 lei inclusiv TVA, potrivit anexei parte integrantă la hotărâre.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXĂ

Principalele lucrări care se vor realiza prin proiect sunt compartimentări şi finisaje:
- pereţi de compartimentare interioară din zidărie de cărămidă cu grosimea de 11,5 cm.;
- tencuieli pentru pereţi interiori şi tavane – se elimină tavanele false existente, refacerea acestora şi vopsirea cu vopsea antibacteriană pe toată înălţimea pereţilor, inclusiv tavane;
- refacere pardoseli;
- înlocuire tâmplărie din HPL – uşile saloanelor, rezervelor şi a grupurilor sanitare vor fi glisante, iar cele care permit accesul pe culoar vor fi batante.
- dotarea secţiei cu mobilier, echipamente medicale şi nemedicale: paturi, noptiere, birouri, mese, scaune, dulapuri etc., dar şi sistem radiologic cu braţ, sistem electrofiziologie cardiacă şi
stimulator cardiac, sistem cartografiere color 3D, defibrilatoare, set staţie centrală de monitorizare şi monitoare funcţii vitale, coagulometru, ecograf cardiologic, laringoscop cu trusă de
intubare.
Principalii indicatori tehnico–economici sunt: valoarea investiṭiei – 8.294.681,86 lei cu TVA, din care C+M – 1.481.997,49 lei cu TVA.

HOTĂRÂREA NR. 38
din 30 ianuarie 2020
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului
de investiţie: Amenajare rampă stocare temporară deşeuri menajere amplasată la Spitalul de Pneumoftiologie Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 580/23.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1 şi 6;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. unic. Se aprobă indicatorii tehnico–economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea
obiectivului de investiţie: Amenajare rampă stocare temporară deşeuri menajere amplasată la Spitalul de Pneumoftiziologie
Galaţi cu valoarea totală a investiţiei de 191.064,89 lei inclusiv TVA, din care C+M este de 139.688,15 lei inclusiv TVA,
potrivit anexei parte integrantă la hotărâre.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXĂ

Principalele lucrări care se vor realiza prin proiect sunt:
- refacere poartă acces nr. 2 spital – construirea de porţi noi din profile metalice acoperite cu policarbonat cu dimensiunile: 2 (3,00 x 2,00);
- realizarea unei rampe (platforme) din beton cu: suprafaţa S = 63,00 m.p.; împrejmuire platformă rampă cu plasă bordurată cu porţi acces şi gard de separare platformă L=30,00 m.;
- rigolă perimetrală pentru colectare şi scurgere ape pluviale L = 25,00 m.l.;
- realizarea unui cămin colector pentru preluarea apelor din rigola perimetrală;
- realizarea unui cămin de alimentare cu apă branşat la reţeaua de apă a spitalului;
- realizarea unui drum carosabil betonat de acces de 40,7 m.;
- realizarea unei alei pietonale cu L = 18,5 m.;
- reamenajarea spaţiului verde adiacent.
Principalii indicatori tehnico-economici sunt: valoarea investiţiei – 191.064,89 lei cu TVA, din care C+M – 139.688,15 lei cu TVA.
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HOTĂRÂREA NR. 39
din 30 ianuarie 2020
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate (S.F.), a Proiectului Tehnic şi a
Detaliilor de Execuţie (P.T. + D.E.), pentru obiectivul de investiţie: „Înfiinţare sistem de încălzire, Serviciul de Ambulanţă
Judeţean Galaţi”, str. Focşani nr. 1, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11.756/23.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1 şi 6;
Având în vedere adresa nr. 3372/18.03.2019 transmisă de Serviciul de ambulanţă judeţean Galaţi;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. unic. Se aprobă indicatorii tehnico–economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate (S.F.), a Proiectului Tehnic şi a
Detaliilor de Execuţie (P.T. + D.E.), pentru obiectivul de investiţie: „Înfiinţare sistem de încălzire, Serviciul de Ambulanţă
Judeţean Galaţi”, str. Focşani nr. 1, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, cu valoarea totală a investiţiei de 551.216,88 lei (inclusiv
TVA), din care valoarea (C+M) = 349.730,53 lei (inclusiv TVA), potrivit anexei parte integrantă la hotărâre.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXĂ

Prin soluţia propusă se urmăreşte realizarea lucrărilor de instalaţii aferente corpurilor de clădire C2 – vestiar, C3 – post control acces şi cabină poartă, C4 – garaj 1, C5 – garaj 2, C6 – garaj 3,
C8 – sediu farmacie + garaj 4 şi pavilion administrativ, C9 – centrală termică şi C10 – spălătorie auto, prin montarea următoarelor echipamente în centrala termică: centrale murale în
condensaţie având Pu120 KW = 2 buc., pompe de circulaţie = 2 buc., pompă de recirculare a.c.m. = 1 buc., boiler V = 300 litri, butelie de egalizare a presiunilor, filtre de impurităţi şi
anticalcar, vas de expansiune din oţel de 6 bari şi 250 litri, instalaţie termomecanică, staţie de dedurizare de 1,6 m.c./h. şi panou solar pentru prepararea a.c.m.
Valoarea totală a investiţiei este de 551.216,88 lei (inclusivTVA), din care valoarea (C + M) – 349.730,53 lei (inclusiv TVA).

HOTĂRÂREA NR. 40
din 30 ianuarie 2020
privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie
„Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
Sf. Apostol Andrei Galaţi”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.353/23.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 2 şi 6;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. unic. Se aprobă Proiectul Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie
„Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.
Apostol Andrei Galaţi”, cu valoarea totală a investiţiei de: 12.374.572,43 lei inclusiv TVA, din care C+M: 7.694.104,96 lei
inclusiv TVA, potrivit anexei parte integrantă la hotărâre.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXĂ

Obiectivul general al proiectului îl constituie extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.
Apostol Andrei Galaţi. Rezultatele planificate şi activităţile propuse vor conduce la realizarea obiectivului Axei Prioritare 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritate de
investiţii 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale, Obiectiv specific 8.1 „Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, Operaţiunea A –
Ambulatorii”, prin contribuţia acestora la atingerea indicatorilor de program şi impactul derulării cu succes a proiectului asupra evoluţiei socio-economice a zonei.
Lucrările propuse prin proiect sunt:
1). Lucrări de intervenţii, conform expertizei tehnice: structura de rezistenţă a corpului de clădire este de stâlpi şi planşee (grinzi şi plăci) realizate monolit; acoperişul este de tip
terasă necirculabilă.
2). Extinderea pe orizontală a clădirii: se va realiza extinderea pe orizontală formată dintr-un corp cu regimul P+3E realizat din cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi şi planşee
din beton armat. Şarpanta va fi din lemn ignifugat şi învelitoare din ţiglă metalică. Fundaţiile vor fi continue din beton armat. Acest corp P+3E va avea un tronson de trecere cu regimul de
înălţime parter realizat din structură de aluminiu cu fundaţii izolate sub aceşti stâpli cu tâmplărie din aluminiu cu geam termopan. Acoperişul va fi din sticlă securizată.
3). Lucrări de creştere a eficienţei energetice (cu asigurarea condiţiilor de confort interior):
- lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
- lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu;
- lucrările de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calităţii aerului interior;
- lucrările de modernizare a instalaţiei de iluminat;
- lucrarile de management energetic integrat pentru clădiri şi alte activităţi care conduc la realizarea obiectivelor proiectului.
4). Lucrări de amenajare interioară şi instalaţii.
Principalii indicatori tehnico-economici sunt: valoarea totală a investiţiei de 12.374.572,43 lei (inclusiv TVA), din care C+M – 7.694.104,96 lei (inclusiv TVA).

HOTĂRÂREA NR. 41
din 30 ianuarie 2020
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de
Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu
Bujor
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.355/23.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 2 şi 6;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. unic. Se aprobă indicatorii tehnico–economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de
Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor,
cu valoarea totală a investiţiei de 4.848.380,10 lei inclusiv TVA din care C+M este de 3.671.452,26 lei inclusiv TVA, potrivit
anexei parte integrantă la hotărâre.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
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ANEXĂ
Principalele categorii de lucrări de intervenţie pentru creşterea eficienţei energetice ce se propun în documentaţie sunt:
- modernizare finisajelor interioare;
- eficientizarea energetică prin termoizolare şi înlocuire tâmplăriei exterioare;
- modernizarea instalaţiilor termice, sanitare, electrice,curenţi slabi, instalaţii ventilare/climatizare, fluide medicale.
Aceste lucrări se propun a se realiza prin:
- decopertarea tuturor suprafeţelor de finisaje;
- turnare şapă autonivelantă;
- refacere finisaje pereţi;
- refacere finisaje pardoseli;
- înlocuire tâmplărie exterioară – ferestre;
- realizare faţadă ventilată;
- termoizolare şarpantă;
- montare pompă de căldură de tip aer–apă şi integrarea acesteia în sistemul existent de încălzire (sursă regenerabilă de energie);
- montarea pe şarpantă a 5 panouri solare pentru prepararea apei calde.
Principalii indicatori tehnico-economici sunt: valoarea investiţiei – 4.848.380,10 lei cu TVA, din care C+M – 3.671.452,26 lei cu TVA.

HOTĂRÂREA NR. 42
din 30 ianuarie 2020
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic privind
realizarea obiectivului de investiţie: Proiect montaj centrale Şcoală Profesională Specială „Emil Gârleanu”, Str. Gării nr.
66, municipiul Galaţi, beneficiar Şcoală Profesională Specială „Emil Gârleanu”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14.739/23.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 2 şi 6;
Având în vedere adresele nr. 12102/25.10.2019 şi 14739/30.12.2019 transmise de Şcoala Profesională Specială „Emil
Gârleanu” Galaţi;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. unic. Se aprobă indicatorii tehnico–economici rezultaţi din Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Proiect
montaj centrale Şcoală Profesională Specială Emil Gârleanu, str. Gării nr. 66, municipiul Galaţi, beneficiar Şcoală Profesională
Specială Emil Gârleanu Galaţi”, cu valoarea totală a investiţiei de 228.878,251 lei (TVA inclus), din care C+M = 150.718,953
lei (TVA inclus), potrivit anexei parte integrantă la prezenta hotărâre.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXĂ

Prin soluţia propusă se realizează: montarea a două centrale murale în condensaţie în două corpuri (C1 – Şcoala veche şi grădiniţă şi C2 – Grup alimentar), pompe de circulaţie, boiler, filtre de
impurităţi şi anticalcar, boiler bivalent, pompe de circulaţie şi instalaţia termomecanică.
Principalii indicatori tehnico–economici sunt: valoarea totală a investiţiei – 228.878,251 lei (inclusiv TVA), din care C+M – 150.718,953 lei (inclusiv TVA).

HOTĂRÂREA NR. 43
din 30 ianuarie 2020
privind: aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale directorului executiv al
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, pentru anul 2019
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.085/20.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare 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 raportul de avizare al
Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Galaţi nr. 5;
Având în vedere prevederile art. 623 alin. (1) lit. d), art. 623 alin. (3) şi ale art. 626 alin. (1) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 621 alin. (1) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. k) din Ordonanța de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă propunerea privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Directorului executiv al
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, pentru anul 2019, conform anexei care este parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXĂ

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi
RAPORT DE EVALUARE
a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici
Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat: CRISTEA Lică
Funcţia publică: Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi
Treapta de salarizare: I
Data ultimei promovări:
Numele şi prenumele evaluatorului: Costel FOTEA
Funcţia: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi
Perioada evaluată: de la 01.07.2019 la 31.12.2019
Programe de formare la care funcţionarul public evaluat a participat în perioada evaluată:
1. „Sistemul informatic integrat de emitere a actelor de stare civilă” /„Cartea electronică de identitate”
Obiective în perioada evaluată
1. Coordonarea, conducerea şi controlul activităţii Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi
2. Coordonarea activităţii de control şi îndrumare metodologică a activităţii structurilor
locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Galaţi
3. Adoptarea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii desfăşurate de către structurile
funcţionale aflate în subordine
4. Colaborarea cu ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei publice, precum şi
cu organele teritoriale ale acestora pentru rezolvarea problemelor din domeniul de activitate
al instituţiei
5. 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
Obiective revizuite
în perioada evaluată
1.
Nota finală 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: 4,64

%
din timp

Indicatori performanţă

Realizat (pondere) %
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5
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%
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Nota
5
5
5
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4,6
4,5
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4,5
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Comentarii

Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 2 din ianuarie 2020
Nota finală a evaluării: 4,82
(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă)/2
Calificativul evaluării: foarte bine
Rezultate deosebite: 1. ...................................................................................
Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată: 1. ............................................................
Alte observaţii: 1. ...................................................................................
Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:
%
din timp
40

Obiectivul

Indicatori performanţă

Termen de realizare

1. Coordonarea, conducerea şi controlul activităţii Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi
Permanent
2. Coordonarea activităţii de control şi îndrumare metodologică a activităţii structurilor locale de evidenţă a
20
Permanent
persoanelor din judeţul Galaţi
3. Adoptarea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii desfăşurate de către structurile funcţionale aflate în subordine
10
Permanent
4. Colaborarea cu ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei publice, precum şi cu organele
15
Permanent
teritoriale ale acestora pentru rezolvarea problemelor din domeniul de activitate al instituţiei
5. Colaborarea cu conducătorii celorlalte instituţii subordonate Consiliului Judeţean Galaţi şi direcţii din cadrul
15
Permanent
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi în vederea realizării sarcinilor comune
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: CRISTEA Lică
Funcţia: Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi
Semnătura funcţionarului public evaluat __________
Data __________.2020
Numele şi prenumele evaluatorului: Costel FOTEA
Funcţia: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi
Semnătura evaluatorului __________
Data __________.2020
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].

HOTĂRÂREA NR. 44
din 30 ianuarie 2020
privind: aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale directorului general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, pentru anul 2019
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.084/20.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al
Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Galaţi nr. 5;
Având în vedere prevederile art. 623 alin. (1) lit. d), art. 623 alin. (3) şi ale art. 626 alin. (1) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 621 alin. (1) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanța de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu 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 2019, conform anexei care este parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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 general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
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
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Treapta de salarizare: II
Data ultimei promovări:
Numele şi prenumele evaluatorului: Costel FOTEA
Funcţia: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi
Perioada evaluata: de la 01.01.2019 la 31.12.2019
Programe de formare la care funcţionarul public evaluat a participat în perioada evaluată: 1. _______
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 funcţionale
10
aflate în subordine
3. Îndeplinirea sarcinilor stabilite prin hotărârile Consiliului Judeţean Galaţi şi dispoziţiile
10
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
10
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
10
al structurilor coordonate
6. Coordonarea pe bază de parteneriat, în domeniul său de competenţă, a activităţii consiliilor
10
locale în condiţiile stabilite prin dispoziţie a Preşedintelui
7. Acordă, prin intermediul compartimentelor din subordine, asistenţă de specialitate
10
primarilor şi serviciilor consiliilor locale, la cererea acestora, în 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: 4,8
Nota finală a evaluării: 4,9
(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă) / 2
Calificativul evaluării: foarte bine
Rezultate deosebite: 1. ...................................................................................
Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată: 1. ...................................................................................
Alte observaţii: 1. ...................................................................................
Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:
Obiectivul

Indicatori
performanţă

Indicatori de
performanţă

Realizat (pondere) %

Nota

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

Realizat (pondere) %

Nota

Nota
5
5
5
4,8
4,8
5
4,8
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,8
4,8
4,8
4,8

%
din timp

Comentarii

Indicatori
performanţă

Termen de
realizare

1. Coordonarea elaborării proiectelor strategiei anuale, pe termen mediu şi lung de restructurare, organizare şi
40
Permanent
dezvoltare a structurilor funcţionale din subordine
2. Adoptarea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii desfăşurate de către structurile funcţionale aflate în subordine
10
Permanent
3. Îndeplinirea sarcinilor stabilite prin hotărârile Consiliului Judeţean Galaţi şi dispoziţiile Preşedintelui Consiliului
10
Permanent
Judeţean Galaţi, din domeniul de responsabilitate proprie
4. Colaborarea cu conducătorii celorlalte instituţii subordonate Consiliului Judeţean Galaţi şi direcţii din cadrul
10
Permanent
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
10
Permanent
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
10
Permanent
stabilite prin dispoziţie a Preşedintelui
7. Acordă, prin intermediul compartimentelor din subordine, asistenţă de specialitate primarilor şi serviciilor
10
Permanent
consiliilor locale, la cererea acestora, în domeniul său de competenţă
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 __________.2020
Numele şi prenumele evaluatorului: Costel FOTEA
Funcţia: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi
Semnătura evaluatorului __________
Data __________.2020
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].
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HOTĂRÂREA NR. 45
din 30 ianuarie 2020
privind: aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al
judeţului Galaţi, pentru anul 2019
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.083/20.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al
Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Galaţi nr. 5;
Având în vedere prevederile art. 623 alin. (1) lit. d), art. 623 alin. (3) şi ale art. 626 alin. (1) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 621 alin. (1) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. unic. Se aprobă propunerea privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al
judeţului Galaţi, pentru anul 2019, conform anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020
ANEXĂ

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
RAPORT DE EVALUARE
a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici
Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat: COCA Ionel
Funcţia publică: secretar general al judeţului Galaţi
Treapta de salarizare: II
Data ultimei promovări:
Numele şi prenumele evaluatorului: Costel FOTEA
Funcţia: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi
Perioada evaluată: de la 01.01.2019 la 30.09.2019
Programe de formare la care funcţionarul public evaluat a participat în perioada evaluată: 1. ______
Obiective în perioada evaluată
1. Realizarea lucrărilor tehnice necesare pentru exercitarea competenţei de autoritate deliberativă a Consiliului
Judeţean Galaţi
2. Verificarea şi contrasemnarea Hotărârilor Consiliului Judeţean Galaţi şi a Dispoziţiilor Preşedintelui
Consiliului Judeţean Galaţi, din punct de vedere al legalităţii
3. Gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul judeţean şi preşedintele acestuia,
precum şi între aceştia şi prefect
4. Coordonarea activităţii structurilor de specialitate în ceea ce priveşte transparenţa decizională, liberul acces la
informaţiile de interes public, activitatea de soluţionare a petiţiilor
5. Organizarea arhivei şi evidenţa statistică a Hotărârilor Consiliului Judeţean Galaţi şi a Dispoziţiilor
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi
6. Conducerea lucrărilor Comisiei judeţene pentru protecţia copilului şi ale Colegiului Director al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
7. 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
Obiective revizuite
în perioada evaluată
1.
Nota finală 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

%
din timp

Indicatori performanţă

Realizat (pondere) %

Nota

35

100

5

20

100

5

10

100

5

10

100

5

10

100

5

10

100

5

5

100

5

Realizat (pondere) %

Nota

%
din timp

Indicatori de performanţă

Nota
5
5
5
4,8
4,8
5
4,6
4,8
4,6
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8

Comentarii

Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 2 din ianuarie 2020
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: 4,8
Nota finală a evaluării: 4,9
(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă)/2
Calificativul evaluării: foarte bine
Rezultate deosebite: 1. ...................................................................................
Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată: 1. ...................................................................................
Alte observaţii: 1. ...................................................................................
Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

4,8
4,7
4,7
4,7

%
din timp
35

Obiectivul

Indicatori performanţă

Termen de realizare

1. Realizarea lucrărilor tehnice necesare pentru exercitarea competenţei de autoritate deliberativă a Consiliului Judeţean Galaţi
Permanent
2. Verificarea şi contrasemnarea Hotărârilor Consiliului Judeţean Galaţi şi a Dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, din
20
Permanent
punct de vedere al legalităţii
3. Gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi
10
Permanent
prefect
4. Coordonarea activităţii structurilor de specialitate în ceea ce priveşte transparenţa decizională, liberul acces la informaţiile de interes
10
Permanent
public, activitatea de soluţionare a petiţiilor
5. Organizarea arhivei şi evidenţa statistică a Hotărârilor Consiliului Judeţean Galaţi şi a Dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean
10
Permanent
Galaţi
6. Conducerea lucrărilor Comisiei judeţene pentru protecţia copilului şi ale Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
10
Permanent
şi Protecţia Copilului Galaţi
7. Colaborarea cu conducătorii celorlalte instituţii subordonate Consiliului Judeţean Galaţi şi direcţii din cadrul aparatului de specialitate
5
Permanent
al Consiliului Judeţean Galaţi în vederea realizării sarcinilor comune
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: COCA Ionel
Funcţia: secretar general al judeţului Galaţi
Semnătura funcţionarului public evaluat __________
Data __________.2020
Numele şi prenumele evaluatorului: Costel FOTEA
Funcţia: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi
Semnătura evaluatorului __________
Data __________.2020
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].

HOTĂRÂREA NR. 46
din 30 ianuarie 2020
privind: validarea desemnării nominale a domnului comisar şef de poliţie SECUIANU George, şeful Serviciului Teritorial
al Poliţiei de Frontieră Galaţi, ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi
Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA, precum şi consilierii judeţeni Dan–Lilion
GOGONCEA, Eugen ZAHARIA, Mitică SANDU, Ionel VLAD, Sorin CREŢU, Ionel STAN, Avram TRANDAFIR;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 999/17.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorilor;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Galaţi nr. 5;
Având în vedere Legea nr. 12/2020 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și
funcționarea Poliției Române;
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcționarea Poliției
Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare dispozițiile art. 7 din Regulamentul de organizare şi funcționare a autorităţii teritoriale de ordine
publică, aprobat prin anexă la Hotărârea Guvernului nr. 787/2002;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (5) lit. g) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se validează desemnarea nominală a domnului comisar şef de poliţie SECUIANU George, şeful Serviciului
Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi, ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi.
Art.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 25 din 28 februarie 2017 privind validarea desemnării nominale a
membrilor ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi, se modifică în mod corespunzător.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi şi membrilor acesteia.

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

Publicată astăzi, 4 februarie 2020

