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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale  

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 19976/2020 – Y din 16.09.2020 a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
- Nota de fundamentare transmisă de Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Ialomița nr. 14501 din 07.09.2020; 
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 41 din 26.03.2020 privind aprobarea 

organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 163 din 23.09.2020 privind   înființarea   
Centrului    de   Abilitare   şi   Reabilitare   pentru   Persoane  Adulte  cu  Dizabilităţi  Movila   
prin  reorganizarea  Centrului   de   Recuperare  şi  Reabilitare  Neuro-Psihică  pentru  
Adulţi  Movila, 
 Examinând: 
 - Raportul  de specialitate nr. 20033/2020 - W din 16.09.2020 al Direcţiei Buget 
Finanţe; 
 - Avizul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomiţa nr. 3 din 17.09.2020; 
 - Avizul nr. 20275/2020 - U din 21.09.2020 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Avizul nr. 20334/2020 - G din 21.09.2020 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 173 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit.c) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței 
domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - prevederile Ordinului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/2019 privind 
aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 15 din 21.02.2020 privind 
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2020, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 Se aprobă organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Ialomiţa, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
 Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Ialomiţa, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
 
 Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nr. 41 din 26.03.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 
 Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.  
 
 Art.5 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Ialomiţa şi direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa și, spre știință, Instituției Prefectului – Județul Ialomița, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa . 
 
 

PREŞEDINTE, 
EMIL CĂTĂLIN GRIGORE 
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Secretarul General al Județului Ialomița 
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