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H O T Ă R Â R E   
privind înființarea Centrului de consiliere pentru agresori Slobozia în cadrul  

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița  
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Referatul de aprobare nr. 11770/2021 – V din 17.05.2021 al Președintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 - Protocolul de colaborare nr. 8 din 26.03.2021 încheiat de Agenția pentru Egalitate de 
Șanse între Femei și Bărbați cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Ialomița și Consiliul Județean Ialomița; 
  - Protocolul de colaborare nr. 9 din 26.03.2021 încheiat de Agenția pentru Egalitate de 
Șanse între Femei și Bărbați cu Spitalul Județean de Urgență Slobozia, Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița și Consiliul Județean Ialomița, 
 Examinând: 
 - Nota de fundamentare nr. 8780 din 12.05.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa; 
          - Raportul de specialitate nr. 11818/2021 – V din 18.05.2021 al Compartimentului 
Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate; 
          - Avizul nr. 12595/2021 – B din 26.05.2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 
       În conformitate cu: 
 - prevederile Legii nr. 217/2003  pentru  prevenirea  şi  combaterea  violenţei  
domestice,  republicată,  modificările  şi completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 197/2012  privind  asigurarea  calităţii  în domeniul  serviciilor  
sociale,  cu  modificările  şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern 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 Anexei 6 - Standarde  minime  de  calitate  pentru  serviciile  sociale,  
organizate   ca  centre  de  asistenţă  destinate  agresorilor,  cod  8899CZ-VD-III  a Ordinului 
Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 28/2019 privind  aprobarea  standardelor  minime  
de  calitate  pentru  acreditarea  serviciilor  sociale  destinate  prevenirii şi combaterii  
violenţei  domestice; 
  - prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) alin. (2) lit. c)  şi alin. (5) lit. b) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 completărle ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1 În vederea implementării la nivelul județului Ialomița a proiectului "Sprijin pentru 
implementarea Convenţiei de la  Istanbul  în România", finanţat  prin  Mecanismul  Financiar  
Norvegian  2014-2021, în cadrul Programului Justiţie, gestionat de către Ministerul Justiţiei în 
calitate de Operator  de  Program, se ia act de Protocolul de colaborare nr. 8 din 26.03.2021 
încheiat de Agenția pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați cu Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița și Consiliul Județean Ialomița și Protocolul de 
colaborare nr. 9 din 26.03.2021 încheiat de Agenția pentru Egalitate de Șanse între Femei și 
Bărbați cu Spitalul Județean de Urgență Slobozia, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Ialomița și Consiliul Județean Ialomița, prevăzute în anele nr. 1 și 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2 Se aprobă înființarea Centrului de consiliere pentru agresori Slobozia situat în 
Municipiul Slobozia, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 1, etaj 1. 
    
 Art.3 (1) Centrul de consiliere pentru agresori Slobozia, înfiinţat în structura Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, funcţionează ca serviciu public, 
fără personalitate juridică, oferind servicii  complexe  agresorilor  familiali în vederea 
corectării  comportamentelor  agresive  şi  pentru a sprijini  reabilitarea şi  reinserţia  socială  
a acestora. 
 (2) Personalul încadrat la Centrul de consiliere pentru agresori Slobozia este în număr 
total de 2,  format dintr-un coordonator centru și un psiholog .  
  
 Art.4 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de consiliere 
pentru agresori Slobozia, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
 Art.5 Cheltuielile ocazionate de funcţionarea Centrului de consiliere pentru agresori 
Slobozia, pe perioada implementării proiectului,  sunt asigurate  din bugetul proiectului. 
 
        Art.6 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
 
        Art.7 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica spre ducere la îndeplinire Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomiţa şi, spre ştiinţă, Agenției pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și 
Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi 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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