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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 585 

din  12.12.2019 
 

privind încheierea Convenţiei de parteneriat, pe anul 2020,  

între Cantina de Ajutor Social Galaţi şi Fundaţia pentru sprijinul familiilor cu mulți 

copii aflate în situație de risc social din Județul Galați „Familia”,  

în vederea susţinerii Centrului de zi pentru copii aflaţi în dificultate 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 638/03.12.2019; 

 

 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în Ședinţă Ordinară în data de 

12.12.2019;  

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1365017/03.12.2019 al inițiatorului - 

Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 1365015/03.12.2019 al 

Direcţiei Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate; 

  Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, 

sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;  

         Având în vedere avizul Comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al municipiului Galaţi; 

 Având în vedere Adresa nr. 11048/30.09.2019 a Fundației Familia; 

 Având în vedere dispozițiile art. 13 alin. (4) din O.G. nr. 68/2003 privind 

serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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          Având în vedere dispozițiile art. 1 din H.G. nr. 904/2014 pentru stabilirea 

limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din 

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;   

 Având în vedere prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) din 

O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

            În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 – Se aprobă încheierea Convenţiei de parteneriat, pe anul 2020, între 

Cantina de Ajutor Social Galaţi şi Fundaţia pentru sprijinul familiilor cu mulți copii 

aflate în situație de risc social din Județul Galați „Familia”, în vederea susţinerii 

„Centrului de zi pentru copii aflaţi în dificultate”. Convenţia este prevăzută în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 –Directorul Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art. 3 – Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

           Contrasemnează, 

                                                                                            Secretar General, 
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