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   JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL GALATI 

  CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A nr. 45 
din 27 03 2003 

 
privind:  aprobarea nivelului contribuţiei lunare a Consiliului local la finanţarea activităţii de 

protecţie a minorilor: Ionică Simona-Cristina, Radu Mihaela Mariana, Grigoraş 
Andreea şi Grigoraş Alina instituţionalizaţi în Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
“Elena Doamna” – Focşani 

 
Consiliul Local al municipiului Galati; 

          INITIATOR: Primarul municipiului Galati 
 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galaţi; 
Având în vedere raportul de specialitate nr. 20 992/25 03 2003; 
Având în vedere avizul Comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi 

privat al municipiului; 
Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, culte, 

cultură, tineret, asistenţă socială, sport şi agrement; 
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 54/2000 a Preşedintelui Agenţiei Naţionale 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului privind criteriile de determinare a comunităţilor locale 
din care provine copilul, în  vederea stabilirii contribuţiei obligatorii a acestora;  

Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 4 din HG  nr. 457/2000 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuţiilor comunităţilor locale la finanţarea 
activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a 
persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din OUG nr. 26/1997, 
republicată; 
 Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”s” din Legea Administraţiei publice locale 
nr. 215/2001; 

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001; 
H O T A R A Ş T E: 

Art.1 – Se aprobă nivelul contribuţiei lunare a Consiliului local la finanţarea activităţii 
de protecţie a minorilor: Ionică Simona-Cristina, Radu Mihaela Mariana, Grigoraş Andreea şi 
Grigoraş Alina, instituţionalizaţi în Centrul de Recuperare şi Reabilitare “Elena Doamna” – 
Focşani, în sumă de 1 212 229 lei/copil/perioada şcolarizării. 

Finanţarea se va face din bugetul local, capitolul 60.02. “Asistenţă socială”. 
   Art.2 – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
            Art.3 – Secretarul municipiului Galati va asigura transmiterea si publicitatea prezentei 
hotărâri. 
 

Preşedinte de şedinţă 
Gogoncea Gabriel Camel 

 
 

Contrasemnează 
                                             Secretarul municipiului Galaţi 

                                                                                     Grigore Matei 
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