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DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
ŞI PROTECŢIA COPILULUI  GALAŢI 

 
 
 
 
 
 

RAPORT EXPLICATIV LA DAREA DE SEAMĂ ÎNCHEIATĂ LA DATA DE 
30 IUNIE 2012 

 
  
 
 
     Având în vedere prevederile Legii Bugetului de Stat nr. 293/2011 şi a H.C.J. Galaţi 
nr. 750/30.01.2012 privind adoptarea bugetului local al Consiliului Judeţului Galaţi pe 
anul 2012, instituţia a beneficiat de un buget iniţial de cheltuieli în valoare de 71.417 mii 
lei, astfel: 
           - 30.703 mii lei pentru susţinerea activităţii de protecţie a copilului(cap. 68.02.06), 
din care 17.969 mii lei din sume defalcate din TVA şi 12.734 mii lei din bugetul local 
pentru copii rezidenţi şi cei aflaţi în plasament la asistenţii maternali profesionişti; 
           - 40.714 mii lei pentru susţinerea activităţilor de asistenţă socială pentru         
persoanele cu handicap (cap. 68.02.05), din care 6.625 mii lei din sume defalcate din 
TVA (cap. 68.02.05.03) şi 34.089. mii lei din subvenţii de la bugetul de stat pentru 
protecţia şi îngrijirea persoanelor cu handicap, atât în sistem rezidenţial cât şi la 
domiciliu(cap. 68.02.05.02). 
 
     La trimestrul II 2012 , instituţia prezintă următoarea execuţie bugetară: 

- lei-  

Denumire indicator  Credite 
aprobate  

trimestriale 

Credite 
utilizate 

Disponibil      
neutilizat 

Asistenţă socială în caz de 
boli şi invalidităţi  

68.02.05 25.772.000 22.440.911 3.331.089 

Titlul I    Cheltuieli de personal 10 1.350.000 1.350.000 0 

Titlul II    Bunuri şi servicii 20 2.156.000 464.199 1.691.801 

Titlul IX Asistenţă Socială 57 22.266.000 20.626.712 1.639.288 

Asistenţă socială pentru 
familie şi copii 

68.02.06 16.655.000 13.807.951 2.847.049 

Titlul I    Cheltuieli de personal 10 9.520.000 9.519.365 635 

Titlul II    Bunuri şi servicii 20 5.100.000 3.734.817 1.365.183 

Titlul IX Asistenţă Socială 57 300.000 224.707 75.293 

Titlul  XII  Cheltuieli de capital  70 1.735.000 359.668 1.375.332 

Titlul XVII Plăţi efectuate în 
anii precedenţi şi recuperate în 
anul curent 

85  -30.606 30.606 
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     În perioada raportată, Capitolul 68.02.06 – “Asistenţă socială pentru familie şi copii “, 
au fost efectuate : 

 Angajamente bugetare = 23.985.853 lei; 

 Angajamente legale     = 23.985.853 lei; 

 Plăţi aferente angajamentelor = 13.807.951 lei. 
     şi la Capitolul 68.02.05 – “Asistenţă socială în caz de invaliditate”, au fost efectuate : 

 Angajamente bugetare = 37.143.039 lei 

 Angajamente legale     = 37.143.039  lei; 

 Plăţi aferente angajamentelor = 22.440.911 lei. 
 

     Menţionăm că plăţile efectuate din credite alocate la cap.68.02.06 “Asistenţă socială 
pentru familie şi copii” au avut ca utilizatori: 
    - salariaţi un număr mediu de 1.114, din care 422 Asistenţi Maternali Profesionişti. 
    - copii asistaţi un număr mediu de 367 repartizaţi astfel :  
                        -  331 copii în  unitaţi de servicii de tip rezidenţial; 
                        -    36 copii în  unitaţi de servicii de zi(recuperare/reabilitare);  
    - copii aflaţi în plasament la asistenţi maternali profesionisti  un număr mediu de                           
721 care au beneficiat de alocaţie zilnică de hrană, echipament şi cazarmament(cap. 
68.02.06), igienă personală, rechizite, jucării şi sume nevoi personale(cap. 68.02.05) în 
funcţie de vârstă, grad de handicap; 
    - 3 cupluri, mamă -copil protejaţi în Centrul Maternal; 
    - persoane cu handicap instituţionalizate în unităţi de protecţie specială a persoanelor 
cu handicap un număr mediu de 57 (repartizaţi în unităţi de protecţie); 
    - asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav un număr mediu de 4.262; 
    - indemnizaţii lunare alocate persoanelor cu handicap grav un număr mediu de 2.994.  
     Plăţile efectuate din creditele alocate din subvenţii de la bugetul de stat la 
cap.68.02.05.02 “Asistenţă socială în caz de invaliditate” au constat în acordarea de 
indemnizaţii lunare şi bugete complementare pentru persoanele cu handicap, alocaţii de 
hrana pentru copii infestaţi cu HIV, indemnizaţii de însoţitori pentru adulţi cu handicap 
vizual grav, precum şi transport interurban, şi au avut ca beneficiari: 
     - copii cu handicap aflaţi în familiile naturale un număr mediu de 1.235, dintre care 
copii infestati  cu HIV un număr mediu de 21 ; 
     - adulţi cu handicap un număr mediu de 10.824; 
     - persoane cu handicap instituţionalizaţi în centrele de îngrijire din alte judeţe, care 
solicită încheierea de protocoale în baza cărora să se efectueze decontarea cheltuielilor 
un număr mediu de 90.  
      Copii cu handicap aflaţi în familiile naturale au beneficiat de buget complementar în 
cuantumuri diferite în funcţie de categoria şi gradul la care s-au încadrat precum şi de 
transport interurban (auto şi CFR), iar cei infestaţi cu HIV au beneficiat şi de alocaţia 
zilnică de hrană conform Legii nr. 448/2006. 
      Menţionăm că, indemnizaţia de handicap, bugetul complementar şi alocaţia de 
hrană au ca sursă de finanţare, Agenţia de Plăţi Prestaţii Sociale din cadrul M.M.F.P.S., 
iar transportul interurban se finanţează de la Direcţia Generală de Protecţia Persoanelor 
cu Handicap din cadrul M.M.F.P.S. 
     Persoanele adulte cu handicap au beneficiat atât de indemnizatii cât şi de buget 
complementar în cuantumuri diferite în funcţie de categoria şi gradul la care s-au 
încadrat conform Legii nr. 448/2006. 
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     Persoanele cu handicap grav şi accentuat (adulţi şi minori) au beneficiat de plata 
dobânzii la creditele contractate pentru achiziţia de autoturisme adaptate la nevoile 
persoanei cu handicap conform Legii nr. 448/2006.  
     Suma plătită pentru dobânzi la creditele acordate în semestrul I 2012 este în valoare 
de 69.935 lei având ca beneficiari un nr. de 70 persoane, suma fiind finanţată prin 
Direcţia generală de protecţia persoanelor cu handicap din cadrul M.M.F.P.S. din 
subvenţii de la bugetul de stat. 
     Sumele provenite din cote defalcate din TVA(cap 68.02.05.03) au susţinut 
cheltuielile necesare funcţionării Centrelor de asistenţă socială a persoanelor adulte cu 
handicap (Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap nr. 1, 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap nr. 2, Locuinţa 
Protejată nr. 1 “Cătălina ”, Centrul de Pregătire pentru o Viaţă Independenţă, “ Elena ”, 
Centrul de Zi pentru Persoanele cu Handicap Adulte “Luceafărul”) şi au avut ca 
beneficiari: 

- salariaţi un număr mediu de 93; 
- persoane adulte cu handicap instituţionalizate un număr mediu de 71. 

     Cheltuielile pentru susţinerea activităţii din centrele menţionate mai sus aferente 
semestrul I  2012(cap 68.02.05.03) sunt de 1.665.458 lei şi au constat în: 

- cheltuieli de personal în sumă de 1.350.000 lei; 
- bunuri şi servicii în sumă de 312.818 lei; 
- asistenţă socială în sumă de 2.640 lei. 

 
     Referitor la finanţările nerambursabile, menţionăm că la Proiectul Phare „Centrul de 
găzduire temporară a tinerilor” pentru care disponibilul în valută la data de 30.06.2012 
este de 158.766 lei  regăsit în soldul contului 5152.02 “Disponibil în valuta din fonduri 
externe nerambursabile” şi reprezintă suma rămasă necheltuită din bugetul proiectului, 
iar suma de  37.088 lei reprezentând TVA de recuperat evidenţiat în contul 4482 “Alte 
creanţe privind bugetul” urmează a fi încasată în momentul primirii raportului final. 
     Conform procedurilor, odată cu semnarea procesului verbal şi a conformităţii cu 
originalul  raportării finale, disponibilul neutilizat trebuie returnat, dar până în acest 
moment, autoritatea finanţatoare nu a solicitat acest lucru. 
     În data de 07.04.2010, instituţia noastră a făcut demersurile către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale pentru clarificarea situaţiei acestor sume. În acest moment 
aşteptăm răspunsul din partea autorităţii finanţatoare privind returnarea sumelor 
necheltuite şi de recuperare a TVA. 
     Soldul contului 473 ”Decontări din operaţii în curs de clarificare” în valoare de 60.490  
lei  aferent derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă este compus astfel: 

-  58.030 lei aferent  proiectului Phare „Centrul de găzduire temporară a tinerilor”   
- 2.460 lei aferent  proiectului Phare „Centrul Transfrontalier de trening a 

asistenţilor personali”   
reprezentând cheltuieli neeligibile suportate din bugetul local returnate către autoritatea 
finanţatoare conform notificărilor primite pentru care instituţia a înaintat plângere penală 
către DNA. În vederea urmăririi modului de rezolvare, Serviciul Financiar-Contabilitate 
solicită lunar Serviciului Juridic stadiul soluţionării celor relatate mai sus. 
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     În Anexa 4 ” Situaţia fluxurilor de trezorerie ” (cod 04) a fost evidenţiată  suma de 27 
lei, ca plăţi în contul 5152 ”Disponibil din fonduri externe nerambursabile” în valută, 
reprezentând comision pentru proiectul Centrul de găzduire temporară a tinerilor şi care 
nu se regăseşte în contul de execuţie. 
     Plata comisionului a fost făcută din disponibilul aferent proiectului fără a exista buget 
pentru anul în curs, întrucât proiectul a fost finalizat ca termen.  
 
 
     Referitor la soldurile conturilor din Balanţa sintetică acestea reprezintă: 
 
      - contravaloarea achiziţiilor de bunuri, lucrări executate şi servicii prestate de diverşi 
furnizori instituţiei noastre, a căror plată nu s-a putut realiza până la data de 30.06.2012, 
conform balanţei contului 401 “Furnizori” în valoare de 189.538 lei (din care 135.500 lei 
- SC Cristal – institutia este în litigiu cu acest furnizor),  404 “Furnizori de active fixe” în 
valoare de 120.885 lei (furnizor  SC VEST INVEST SRL - institutia este în litigiu cu 
acest furnizor) şi 408 “Furnizori – facturi nesosite ” în valoare de 1.471 lei ; 
      - contravaloarea drepturilor salariale pentru luna iunie 2012 ce urmează a se achita 
în luna iulie 2012 (conturile 421+ 423 +427)  în valoare de 1.097.095 lei;   
      - contravaloarea drepturilor de personal neridicate în valoare (cont 426) de 5.274 lei; 
      - sume reprezentând garanţii materiale reţinute persoanelor cu gestiune din instituţie 
(cont 4281) în valoare de 49.890 lei; 
      - sume reprezentând drepturi salariale necuvenite şi reţinute din salariu eşalonat 
(cont 4282)  în valoare de 4.818 lei; 
      - c/val TVA de recuperat de la Ministerul Finanţelor – Fondul Naţional pentru achiziţii 
de bunuri şi prestări de servicii furnizate de diverşi furnizori instituţiei noastre evidenţiate 
în contul 4482 “Alte creanţe privind bugetul “ în valoare de 37.088 lei (Proiecte Phare 
 “Centru de Găzduire Temporară pentru Tineri”); 
      - sume datorate de debitori reprezentând c/val convorbirilor telefonice, c/val 
bunurilor lipsa la inventar imputate unor salariati, penalităţi, cv alocatii de hrana 
necuvenite acordate pentru copii aflaţi la asistenţi maternali profesionişti şi pentru alte 
servicii în valoare de 179.979 lei evidenţiate în contul 4611 “Debitori”; 
      - garanţii participare la licitaţie nerestituite în valoare de 126.144 lei evidenţiate în 
contul 462.01 “Creditori din garanţii participări licitaţii“; 
      - indemnizaţii pentru persoane cu handicap neridicate, ce urmează a fi achitate  în 
valoare de 214.160 lei, evidenţiate în contul 462.02 “Creditori persoane cu handicap “; 
      - soldul contului 473 ‘’Decontări din operaţii în curs de clarificare’’ aferent finanţărilor  
din bugetul local în valoare de 27.554 lei reprezentând cheltuieli în curs de clarificare. 
 
      Soldul contului 532 “ Alte valori“ reprezintă bonurile valorice pentru carburantii auto 
în valoare de 14.850 lei, iar soldul contului 542 “ Avansuri de trezorerie “în valoare de 
54 lei reprezintă avans cheltuieli materiale acordat la sfârşitul lunii iunie 2012 si restituit 
în luna iulie 2012, fiind avans neutilizat.  
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    Analizând soldurile activelor fixe corporale şi necorporale rezultă o creştere la 
sfârşitul perioadei analizate fata de soldul de început al anului, astfel: 

- la active corporale o creştere de 1.151.144 lei evidenţiată în contul 212.01” 
Construcţii ”, reprezentând modernizare şi extindere clădire Centru de 
Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Adulte nr. 1, conform 
H.C.J. Galati nr. 785/29.03.2012 şi 

- la active necorporale o creştere de 334.168 lei evidenţiată în contul 2081.01” 
Programe informatice ” reprezentând primirea şi instalarea a 412 licenţe pentru 
sistemele de operare din dotarea instituţiei precum şi o creştere de 1.500 lei 
evidenţiată în contul 2082.01” Alte active fixe necorporale ” reprezentând emitere 
certificat de performanţă energetică a clădirii “ Adăpost de zi şi de noapte pentru 
copii străzii”. 
 
 

      
 
      
 
 
Director Gen. Adj. Economic,                          Şef Serviciu Financiar – Contabilitate, 
     Cătălin Vădană                                                                   Ilenuţa Filip 
 
 
 


