
        ROMANIA  

  JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

   CONSILIUL LOCAL 

 
                   
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 
din ________ 2018 

 
 

privind: modificarea şi completarea Anexei 3 şi a Anexei 4 la H.C.L. nr. 59/23.02.2017 
privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare pentru serviciile 
sociale din cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi, precum şi 
modificarea şi completarea prevederilor Anexei 1 şi Anexei 2 la H.C.L. nr. 20/28.07.2016 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Centrul Multifuncţional de 
Servicii Sociale Galaţi. 
 
 

              
 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Florin Pucheanu; 
 

 Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:_________; 
 
 
 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

................................;  

 Având în vedere expunerea de motive nr................./.................., a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. ..................../..........................., 

al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Galaţi şi al Direcţiei Financiar 

Contabilitate; 

            Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al municipului; 

            Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, 

învăţământ, sănătate, culte, cultură,  tineret, asistenţă socială, sport şi agrement;  

Având în vedere adresa Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi nr. 

______________ înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galaţi cu 

nr._____________; 

Având în vedere procesul-verbal de control nr. 111/03.05.2018 al Agenţiei 

Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi. 



Având în vedere dispoziţiile  art.3, alin.(1) şi alin.(2) din H.G. 867/2015 pentru 

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 art. 69  şi art. 84  din Legea 292/2011 privind 

asistenţa socială, actualizată; 

          Având în vedere dispozițiile  art.36, alin.(1), alin.(2), lit.”d” și alin.(6), lit.”a”, pct.2 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

          În temeiul art. 45, alin.(1)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 

    Art.1. –Se modifică şi se completează articolul  6 alin.(2) lit.e “Criterii de eligibilitate 

ale beneficiarilor” din Anexa 3 la H.C.L. nr. 59/23.02.2017 privind Regulamentul de 

Organizare si Functionare a serviciului social de zi ,,Centrul de zi ,,Prietenii Scolii”, care 

va avea următorul conţinut: 

,,- copilul aflat in risc de abandon scolar, provenit din familii defavorizate si/sau 

cu parinti plecati la munca in strainatate, cu domiciliul permanent sau temporar pe 

raza municipiului Galati; 

- venitul net/membru de familie/persoană singură să fie sub valoarea netă a 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii.” 

 

    Art.2. Se modifică şi se completează articolul  6 alin.(2) lit.e “Criterii de eligibilitate 

ale beneficiarilor” din Anexa 4 la H.C.L. nr.59/23.02.2017 privind Regulamentul de 

Organizare si Functionare a serviciului social de zi ,,Centrul de zi pentru copii cu 

dizabilitati”, care va avea următorul conţinut: 

  ,, - copilul diagnosticat cu diferite dizabilitati, cu domiciliul permanent sau temporar 

pe raza municipiului Galati, sa nu beneficieze de alte servicii similare in cadrul altor 

centre de servicii sociale publice; 

- venitul net/membru de familie/persoană singură să fie sub valoarea netă a salariului 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii.” 

 



.Art.3. – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri. 

 Art.4.   – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei hotărâri. 

Preşedinte de şedinţă, 
 
 
 

                          Contrasemnează, 

                                                                                           Secretarul Municipiului Galați, 

                                                                                             Radu Octavian Kovacs 



                   

        ROMANIA       

  JUDETUL GALATI                        

MUNICIPIUL GALATI                     

         PRIMAR 

 

 

         EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 

Agentia de Servicii Sociale Comunitare “ALTERNATIVA” cu sediul in Galati, 

str.Basarabiei nr. 26 functioneaza in cadrul Centrului Multifunctional de Servicii Sociale 

Galati, având urmatoarea structura:   

- Serviciul social ,,Centrul de zi pentru copii “Prietenii scolii”  

- Serviciul social ,,Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati”. 

Prin H.C.L. nr.304/14.04.2005 s-a aprobat infiintarea Agentiei de Servicii Sociale 

Comunitare “ALTERNATIVA”. 

Prin H.C.L. nr. 59/23.02.2017 s-au aprobat Regulamentele de Organizare şi 

Functionare a celor 2 servicii sociale din cadrul Agentiei. 

Articolul 6 alin.(2) lit.e “Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor” din Anexa 3 la H.C.L. 

nr.59/23.02.2017 privind Regulamentul de Organizare si Functionare a serviciului social de 

zi ,,Centrul de zi ,,Prietenii Scolii” prevede: 

- ,,copilul aflat in risc de abandon scolar, provenit din familii defavorizate si/sau cu 

parinti plecati la munca in strainatate, cu domiciliul permanent sau temporar pe raza 

municipiului Galati; 

- venitul pe membru de familie sub salariul minim brut pe tara garantat in plata.” 

Articolul 6 alin.(2) lit.e “Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor” din Anexa 4 la H.C.L. 

nr.59/23.02.2017 privind Regulamentul de Organizare si Functionare a serviciului social de 

zi ,,Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati” prevede: 

- ,,copilul diagnosticat cu diferite dizabilitati, cu domiciliul permanent sau temporar 

pe raza municipiului Galati, sa nu beneficieze de alte servicii similare in cadrul altor centre 

de servicii sociale publice; 

- venitul pe membru de familie sub salariul minim brut pe tara garantat in plata, 

aprobat conform legii.” 

 

 



 

Conform prevederilor H.G. nr. 846/2017, începand cu data de 1 ianuarie 2018, 

salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată (sumă stabilită în bani care nu include 

sporuri şi alte adaosuri) se stabileste la 1.900 lei lunar. 

Prin adresa  nr. ______________ Centrul Multifunctional de Servicii Sociale Galati 

propune spre aprobare Consiliului Local, modificarea şi completarea articolului  6 alin.(2) 

lit.e “Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor” din Anexa 3 şi modificarea şi completarea 

articolului  6 alin.(2) lit.e “Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor” din Anexa 4 la H.C.L. nr. 

59/23.02.2017 privind aprobarea Regulamentelor  de Organizare şi Funcţionare pentru 

serviciile sociale din cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi, precum şi 

modificarea şi completarea prevederilor Anexei 1 şi Anexei 2 la H.C.L. nr.20/28.07.2016 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Centrul Multifuncţional de 

Servicii Sociale Galaţi, astfel:  

,,- venitul net/membru de familie/persoană singură să fie sub valoarea netă a salariului de 

bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii.” 

Având in vedere cele prezentate, propunem Consiliului Local aprobarea proiectului 

de hotarâre privind modificarea şi completarea Anexei 3 şi a Anexei 4 la H.C.L. nr. 

59/23.02.2017 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare pentru 

serviciile sociale din cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi, precum şi 

modificarea şi completarea prevederilor Anexei 1 şi Anexei 2 la H.C.L. nr. 20/28.07.2016 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Centrul Multifuncţional de 

Servicii Sociale Galaţi.  
 

 
 
 
 

          PRIMAR 
Pucheanu Ionut Florin 

 
 
 
 
 
 
 
NP 
CC/2ex. 



ROMÂNIA                                                                                
JUDEŢUL GALAŢI                                                                     
DIRECTIA FINANCIAR CONTABILITATE 
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A 
MUNICIPIULUI GALATI 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr._________/__________2018 

privind: modificarea şi completarea Anexei 3 şi a Anexei 4 la H.C.L. nr. 59/23.02.2017 privind 
aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare pentru serviciile sociale din cadrul 
Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi, precum şi modificarea şi completarea 
prevederilor Anexei 1 şi Anexei 2 la H.C.L. nr. 20/28.07.2016 privind aprobarea organigramei 
şi statului de funcţii pentru Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi 

 

 

 

Agentia de Servicii Sociale Comunitare „Alternativa” Galati, cu sediul în Galaţi, str. 

Basarabiei, nr.26, este un serviciu social, aflat in subordinea Centrului Multifunctional de 

Servicii Sociale Galati, fara personalitate juridică, avand în componență două servicii sociale: 

- Centrul de zi „Prietenii Școlii; 

- Centrul de zi pentru copii cu dizabilități . 

Agentia deserveste 70 de beneficiari, repartizati astfel: Centrul de zi “Prietenii Scolii” 

30 de beneficiari si Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati 40 de beneficiari. 

În cadrul Centrului de Zi “Prietenii Școlii”, fiecare copil beneficiază de servicii și 

activități educaționale (ajutor în efectuarea temelor școlare), recreative și de socializare, 

servicii de logopedie, consiliere psihologică, și de asemeni, servirea mesei de prânz. 

În cadrul Centrului de Zi pentru copii cu dizabilități (CZD) fiecare copil beneficiază de 

servicii și activități variate și eficiente de abilitare și reabilitare în conformitate cu nevoile lor 

specifice, realizate de personalul de specialitate. Activitațile de abilitare și reabilitare care se 

desfășoară în cadrul CZD sunt: kinetoterapie, logopedie, ergoterapie, consiliere psihologică 

pentru copil și părinte, precum și consiliere socială pentru părinți. Acest centru s-a constituit 

ca serviciu de interes local pentru copiii diagnosticați cu diferite deficiențe: sindrom Down, 

epilepsie, autism, paralizie cerebrală, distrofie retard neuromotor, tulburări de comportament, 

întârziere în dezvoltarea limbajului, cu scopul dezvoltării deprinderilor de viață independentă 

în vederea integrării în comunitate. 



Prin H.C.L. nr. 304/14.04.2005 s-a aprobat înfiinţarea ,,Agenţiei de Servicii Sociale 

Comunitare Alternativa” în cadrul Centrului Medico–Social Galaţi. 

Prin H.C.L.nr.59/23.02.2017 s-au aprobat Regulamentele de Organizare şi 

Funcţionare pentru serviciile sociale din cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale 

Galaţi, precum şi modificarea şi completarea prevederilor Anexei 1 şi Anexei 2 la H.C.L. nr. 

20/28.07.2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Centrul 

Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi. 

Articolul 6 alin.(2) lit.e “Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor” din Anexa 3 la H.C.L. 

nr.59/23.02.2017 privind Regulamentul de Organizare si Functionare a serviciului social de zi 

,,Centrul de zi ,,Prietenii Scolii” prevede: 

- ,,copilul aflat in risc de abandon scolar, provenit din familii defavorizate si/sau cu 

parinti plecati la munca in strainatate, cu domiciliul permanent sau temporar pe raza 

municipiului Galati; 

- venitul pe membru de familie sub salariul minim brut pe tara garantat in plata.” 

Articolul 6 alin.(2) lit.e “Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor” din Anexa 4 la H.C.L. 

nr.59/23.02.2017 privind Regulamentul de Organizare si Functionare a serviciului social de zi 

,,Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati” prevede: 

- ,,copilul diagnosticat cu diferite dizabilitati, cu domiciliul permanent sau temporar pe 

raza municipiului Galati, sa nu beneficieze de alte servicii similare in cadrul altor centre de 

servicii sociale publice; 

- venitul pe membru de familie sub salariul minim brut pe tara garantat in plata, 

aprobat conform legii.” 

Conform prevederilor H.G. nr. 846/2017, începand cu data de 1 ianuarie 2018, salariul 

de baza minim brut pe ţară garantat în plată (sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi 

alte adaosuri) se stabileste la 1.900 lei lunar. 

Prin adresa  nr. ______________  Centrul Multifunctional de Servicii Sociale Galati 

propune spre aprobare Consiliului Local, modificarea şi completarea articolului  6 alin.(2) lit.e 

“Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor” din Anexa 3 şi modificarea şi completarea articolului  

6 alin.(2) lit.e “Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor” din Anexa 4 la H.C.L. nr. 59/23.02.2017 

privind aprobarea Regulamentelor  de Organizare şi Funcţionare pentru serviciile sociale din 

cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi, precum şi modificarea şi 

completarea prevederilor Anexei 1 şi Anexei 2 la H.C.L. nr.20/28.07.2016 privind aprobarea 



organigramei şi statului de funcţii pentru Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi, 

astfel:  

,,- venitul net/membru de familie/persoană singură să fie sub valoarea netă a salariului de 

bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii.” 

În temeiul prevederilor  art.3, alin.(1) şi alin.(2) din H.G. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 69  şi art. 84  

din Legea 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 

prevederilor art.36, alin.(1), alin.(2), lit.”d” şi alin.(6), lit.”a”, pct.2 din Legea nr.215/2001 

administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările 

ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Galaţi proiectul de 

hotarare privind modificarea şi completarea Anexei 3 şi a Anexei 4 la H.C.L. nr. 

59/23.02.2017 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare pentru 

serviciile sociale din cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi, precum şi 

modificarea şi completarea prevederilor Anexei 1 şi Anexei 2 la H.C.L. nr. 20/28.07.2016 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Centrul Multifuncţional de Servicii 

Sociale Galaţi 
 
 
 
 
      Director,      Director executiv, 

 Directia Financiar Contabilitate   Direcţia de Asistenţă Socială a 

      Ec. Rodica Câmpeanu     Municipiului Galati 

             Mihaela Carmen Alupoaie 

 

 

 

           Intocmit, 
Şef Serviciul Public de Asistenţă Socială 

a Municipiului Galaţi 
      Neagu Petruta 

C.j. Caciuc Cristian/2 ex. 
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