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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al  

Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți-Târg 
 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 9066/2021 - L din 15.04.2021 al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
- Adresa nr. 112/12.04.2021 a Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți-

Târg; 
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 81 din 30.11.2011 privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Asistență 
Medico-Socială Fierbinți-Târg; 

 Examinând: 
 - Raportul  de specialitate nr. 9154/2021 - V din 16.04.2021 al Compartimentului 
Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate; 
 - Avizul nr. 10150/2021 - J din 26.04.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligații și incompatibilități; 
 - Avizul nr. 10093/2021 - Z din 26.04.2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială și familie, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. b) și c) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind 
administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 2 alin. (1) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 
pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor 
de asistenţa medico-sociale; 

- prevederile art. 13 alin. (1) din Instrucţiunile comune ale Ministerului Sănătății 
și ale Ministerului Administrației și Internelor  nr. 1/507 din 28 iulie 2003 de aplicare a 
Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistență 
medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003; 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
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 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;  
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 49 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 
30.03.2021, 
 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, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului de 

Asistență Medico-Socială Fierbinți-Târg, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 
Consiliului Județean Ialomița nr. 81 din 30.11.2011 privind aprobarea Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți-Târg. 

 
Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 
 

Art. 4 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se 
va comunica, spre ducere la îndeplinire, Centrului de Asistență Medico-Socială 
Fierbinți-Târg şi, spre ştiinţă, Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și 
Instituții Publice Subordonate și Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând să fie 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea ”Monitorul Oficial al 
Județului”. 

 
 

    PREŞEDINTE,  
                                                 Contrasemnează pentru legalitate, 

              MARIAN PAVEL                                                  Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
         ADRIAN ROBERT IONESCU    
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