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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41 din 

26.03.2020 privind aprobarea  organigramei și statului de funcţii ale Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița 

 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 12524/2020 - K din 16.06.2020 al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
- anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41 din 26.03.2020 

privind aprobarea  organigramei și statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Ialomița; 

 Examinând: 
 - Raportul de specialitate  nr. 12556/2020 - K din 16.06.2020 al Direcţiei Buget 
Finanţe; 
 - Adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița nr. 
7812/03.06.2020 însoțită de nota de fundamentare 7811/03.06.2020 și adresa nr. 
8460/15.06.2020 însoțit de nota de completare nr. 8461/15.06.2020; 
 - Avizul nr. 13183/2020 - U din 23.06.2020 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială și familie; 

- Avizul nr. 13030/2020 - U din 22.06.2020 al Comisiei economico – financiară și 
agricultură; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 173 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit.c), 385 alin. (3) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea 
si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru 
stabilirea unor masuri financiare; 
 - prevederile Legii – cadrul nr. 153/2017privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările; 
 - prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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 - prevederile Ordinului Ministerului Muncii şi Justiţei Sociale nr. 82/2019  privind 
aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor 
cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 
structurii orientative de personal; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 84, art. 86 şi 89 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 
din 19.01.2017; 
 În temeiul art. 196 alin.(1)lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului                           
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.I (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41 din 

26.03.2020 privind aprobarea  organigramei și statului de funcţii ale Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, se modifică după cum urmează: 

- postul de la poziţia nr. 80 din statul de funcţii de asistent social practicant, studii 
superioare, din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice „Ing. Vadim Rusu” Balaciu se 
transformă în asistent social principal studii superioare; 

- postul vacant de la poziția  nr. 148 din statul de funcții de educator principal, 
studii medii, din cadrul Complexului de servicii pentru protecția copilului Urziceni, Centrul 
de plasament se transformă în educator studii medii; 

- postul vacant de la poziția nr. 151 din statul de funcții de supraveghetor de 
noapte, studii medii, din cadrul Complexului de servicii pentru protecția copilului 
Urziceni, Centrul de plasament se transformă în educator debutant studii medii; 

- postul vacant de la poziția nr. 155 din statul de funcții de lenjereasă,, studii 
medii, din cadrul Complexului de servicii pentru protecția copilului Urziceni, Centrul de 
plasament se transformă în educator debutant studii medii; 

- postul vacant de la poziția nr. 254 din statul de funcții, de îngrijitoare, studii 
medii, din cadrul Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu 
dizabilități „Kalina și Maria” Slobozia, se transformă în infirmieră studii generale; 

- postul de la poziția nr. 287 din statul de funcții de animator socio-educativ (M) 
din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică pentru Adulți Movila,  se 
transformă în instructor de ergoterapie (M). 

 
(2) Se aprobă statul de funcţii şi funcţiile publice din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomiţa, actualizat, potrivit anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
 Art. II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
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   Art.III Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 
va comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa și Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Ialomița și spre știință Compartimentului Coordonare Societăți, 
Servicii și Instituții Publice Subordonate, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 

 
                                                                                                        Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                                            Secretarul General al Judeţului Ialomiţa  
                                                                                                                             Adrian Robert IONESCU 
 
 

 

 

 

 

 

 
Nr. 74                                                                                                                                                                                                  Rd/Oc   
Adoptată la Slobozia                                                        BSM 
Astăzi  25.06. 2020                                                                           2 ex. 
 


