
        ROMANIA  

  JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

   CONSILIUL LOCAL 
        
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 

                                  din ________ 2018 
 

privind: modificarea şi completarea Anexei la HCL nr.388/10.08.2017 privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru serviciul social ,,Centrul 

Multifuncţional de Recuperare Kids” din cadrul Centrului 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, cultura, 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 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.66, alin.(1), alin.(4) şi art.71 alin.(1), alin.(2) şi 

alin.(3) din Legea nr.292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

            Având în vedere dispozițiile  art.36, alin.(1), alin.(2), lit.”d” şi 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 in anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

   Art.1.   -  Se modifică şi se completează articolul 6 alin.(1), lit.a) ,,Beneficiarii 

direcţi” din Anexa la HCL nr.388/10.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare pentru serviciul social ,,Centrul Multifuncţional de 

Recuperare ,,Kids” din cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi., care 

va avea următorul conţinut: 

 ,,a) Beneficiarii direcţi 

- copii cu vârsta cuprinsă între o lună şi 18 ani cu deficienţe neuro-psiho-motorii ( 

cu diferite dizabilităţi grave: pareze, paralizii, spasticitate musculară, hemiplegii, 

(întârziere mintală asociată cu grave deficienţe de vorbire, autism, alte diagnostice, etc.), 

certificate prin documente medicale emise de către medicul specialist sau prin certificatul 

de încadrare în grad de handicap emis de către D.G.A.S.P.C., care fac parte din familii 

defavorizate ce au venituri pe membru de familie sub valoarea netă a salariului de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată şi au domiciliul pe raza Municipiului Galaţi. 

Aceşti copii pot face parte din una sau mai multe categorii: 

- provin din familii cu probleme socio-economice (şomeri, locuinţă improprie, 

nivel de trai scăzut, familii cu mulţi copii, venituri insuficiente, etc.); 

- provin din familii monoparentale; 

- provin din familii cu venituri insuficiente în care copilul limitează accesul la 

muncă al părinţilor; 

- copii reintegraţi în familia naturală; 

- alte situaţii deosebite stabilite prin ancheta socială. 

    



Art.2. – Se modifică şi se completează articolul 6 alin.(2), lit.b) ,,Criterii de 

eligibilitate ale beneficiarilor” din Anexa  la HCL nr.388/10.08.2017 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru serviciul social ,,Centrul 

Multifuncţional de Recuperare ,,Kids” din cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii 

Sociale Galaţi., care va avea următorul conţinut: 

,,b) Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor sunt: 

- copilul diagnosticat cu diferite deficienţe neuro-psiho-motorii, care să fie 

certificate prin documente medicale emise de către medicul specialist sau prin certificatul 

de încadrare în grad de handicap emis de D.G.A.S.P.C.; 

- copilul face parte din familii defavorizate cu venituri pe membru de familie sub 

valoarea netă a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut de lege 

la momentul solicitării; 

- domiciliul/reşedinţa beneficiarului pe raza Municipiului Galaţi.” 

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 

 
 
 

Centrul Multifunctional de Recuperare „Kids” este serviciu social, fără personalitate 

juridică, care funcţionează în subordinea Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi cu 

un număr de 30 de beneficiari lunar care acordă: 

- terapii de recuperare (kinetoterapie, masaj terapeutic, hidrokinetoterapie, 

logopedie, ergoterapie, consiliere psihologică, instruire educaţională) destinate 

copiilor cu diferite deficienţe neuro-psiho-motorii; 

- servicii de asistenţă socială, activităţi de sprijin, consiliere psihologică individuală şi 

de grup, psihoeducaţie parentală pentru părinţi / tutori / reprezentanţii lor legali. 

Prin H.C.L. nr.388//10.08.2017 a fost aprobat Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare pentru serviciul social ,,Centrul Multifuncţional de Recuperare Kids” din cadrul 

Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi. 

  În art.6, alin.(1), lit.a) şi în art. 6 alin.(2) lit.b) din Anexa la HCL nr.388/10.08.2017 sunt 

prevăzuţi beneficiarii direcţi şi criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor. 

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 stabileşte la 1.900 lei lunar. 

             Prin adresa  nr. ______________ Centrul Multifunctional de Servicii Sociale Galati 

propune modificarea şi completarea articolului 6 alin.(1), lit.a) ,,Beneficiarii direcţi” şi a articolului 

6 alin. (2) lit.b) ,,Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor” din Anexa la HCL nr.388/10.08.2017 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru serviciul social ,,Centrul 

Multifuncţional de Recuperare Kids” din cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale 

Galaţi, care vor avea următorul conţinut:  
Articolului 6 alin.(1), lit.a) ,,Beneficiarii direcţi”: 

 - copii cu vârsta cuprinsă între o lună şi 18 ani cu deficienţe neuro-psiho-motorii ( cu 

diferite dizabilităţi grave: pareze, paralizii, spasticitate musculară, hemiplegii, (întârziere mintală 



asociată cu grave deficienţe de vorbire, autism, alte diagnostice, etc.), certificate prin 

documente medicale emise de către medicul specialist sau prin certificatul de încadrare în grad 

de handicap emis de către D.G.A.S.P.C., care fac parte din familii defavorizate ce au venituri pe 

membru de familie sub valoarea netă a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi 

au domiciliul pe raza Municipiului Galaţi. 

Aceşti copii pot face parte din una sau mai multe categorii: 

- provin din familii cu probleme socio-economice (şomeri, locuinţă improprie, nivel    

de trai scăzut, familii cu mulţi copii, venituri insuficiente, etc.); 

- provin din familii monoparentale; 

- provin din familii cu venituri insuficiente în care copilul limitează accesul la muncă 

al părinţilor; 

- copii reintegraţi în familia naturală; 

- alte situaţii deosebite stabilite prin ancheta socială. 

 Articolului 6 alin. (2) lit.b) ,,Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor” sunt: 

- copilul diagnosticat cu diferite deficienţe neuro-psiho-motorii, care să fie certificate prin 

documente medicale emise de către medicul specialist sau prin certificatul de încadrare în grad 

de handicap emis de D.G.A.S.P.C.; 

- copilul face parte din familii defavorizate cu venituri pe membru de familie sub valoarea 

netă a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut de lege la momentul 

solicitării; 

- domiciliul/reşedinţa beneficiarului pe raza Municipiului Galaţi. 

 Având în vedere cele prezentate, propunem Consiliului Local aprobarea proiectului de 

hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la HCL nr.388/10.08.2017 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru serviciul social ,,Centrul Multifuncţional de 

Recuperare Kids” din cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi. 

 
 
 
                    PRIMAR 

         Ionuţ Florin Pucheanu 
 

 
 
 

 

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 la HCL nr.388/10.08.2017 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru serviciul social ,,Centrul 

Multifuncţional de Recuperare Kids” din cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale 

Galaţi 

 

 

 

Prin H.C.L. nr.388//10.08.2017 a fost aprobat Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare pentru serviciul social ,,Centrul Multifuncţional de Recuperare Kids” din cadrul 

Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi. 

          Centrul Multifunctional de Recuperare „Kids” este serviciu social, fără 

personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Centrului Multifuncţional de 

Servicii Sociale Galaţi cu un număr de 30 de beneficiari lunar care acordă: 

- terapii de recuperare (kinetoterapie, masaj terapeutic, hidrokinetoterapie, 

logopedie, ergoterapie, consiliere psihologică, instruire educaţională) destinate 

copiilor cu diferite deficienţe neuro-psiho-motorii; 

- servicii de asistenţă socială, activităţi de sprijin, consiliere psihologică individuală 

şi de grup, psihoeducaţie parentală pentru părinţi / tutori / reprezentanţii lor legali. 

În art.6, alin.(1), lit.a) şi în art. 6 alin.(2) lit.b) din Anexa la HCL nr.388/10.08.2017 

sunt prevăzuţi beneficiarii direcţi şi criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor. 

Articolul 6 alin.(2) lit.b) ,,Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor” din Anexa la HCL 

nr.388/10.08.2017 prevede: 

        ,, - copilul diagnosticat cu diferite deficienţe neuro-psiho-motorii, care să fie certificate 

prin documente medicale emise de către medicul specialist sau prin certificatul de 

încadrare în grad de handicap emis de D.G.A.S.P.C.; 



- copilul face parte din familii defavorizate cu venituri pe membru de familie sub 

nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut de lege la 

momentul solicitării; 

- domiciliul/reşedinţa beneficiarului pe raza Municipiului Galaţi.” 

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 modificarea şi completarea articolului 6 alin.(1), lit.a) ,,Beneficiarii direcţi” şi a 

articolului 6 alin. (2) lit.b) ,,Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor” din Anexa la HCL 

nr.388/10.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru 

serviciul social ,,Centrul Multifuncţional de Recuperare Kids” din cadrul Centrului 

Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi, care vor avea următorul conţinut:  
Articolului 6 alin.(1), lit.a) ,,Beneficiarii direcţi”: 

 - copii cu vârsta cuprinsă între o lună şi 18 ani cu deficienţe neuro-psiho-motorii ( cu 

diferite dizabilităţi grave: pareze, paralizii, spasticitate musculară, hemiplegii, (întârziere 

mintală asociată cu grave deficienţe de vorbire, autism, alte diagnostice, etc.), certificate 

prin documente medicale emise de către medicul specialist sau prin certificatul de 

încadrare în grad de handicap emis de către D.G.A.S.P.C., care fac parte din familii 

defavorizate ce au venituri pe membru de familie sub valoarea netă a salariului de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată şi au domiciliul pe raza Municipiului Galaţi. 

Aceşti copii pot face parte din una sau mai multe categorii: 

- provin din familii cu probleme socio-economice (şomeri, locuinţă improprie, 

nivel de trai scăzut, familii cu mulţi copii, venituri insuficiente, etc.); 

- provin din familii monoparentale; 

- provin din familii cu venituri insuficiente în care copilul limitează accesul la 

muncă al părinţilor; 

- copii reintegraţi în familia naturală; 

- alte situaţii deosebite stabilite prin ancheta socială. 

 Articolului 6 alin. (2) lit.b) Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor sunt: 

- copilul diagnosticat cu diferite deficienţe neuro-psiho-motorii, care să fie certificate 

prin documente medicale emise de către medicul specialist sau prin certificatul de 

încadrare în grad de handicap emis de D.G.A.S.P.C.; 



- copilul face parte din familii defavorizate cu venituri pe membru de familie sub 

valoarea netă a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut de lege la 

momentul solicitării; 

- domiciliul/reşedinţa beneficiarului pe raza Municipiului Galaţi. 

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. 66, alin.(1), 

alin.(4) şi art. 71 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) din Legea 292/2011 a asistentei sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor art.36, 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 la HCL 

nr.388/10.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru 

serviciul social ,,Centrul Multifuncţional de Recuperare Kids” din cadrul Centrului 

Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi. 

 

 

                    Director,                                                         Director executiv, 
Directia Financiar Contabilitate                               Directia de Asistenta Sociala a            
       Ec. Rodica Câmpeanu                                               Municipiului Galati 
                                                                                    Mihaela Carmen Alupoaei 

                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

          Intocmit, 
c.j. Caciuc Cristian 

  2 ex. 
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