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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea organigramei  şi  statului de funcţii  ale  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa  
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 11033/2019 - L din 22.05.2019 a Președintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
 - Avizul consultativ nr. 6 din 16.05.2019 al Ministerului Muncii și Justiției Sociale; 
 - Nota de fundamentare a  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Ialomița nr. 7470 din 16.05.2019; 

 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 26.04.2018 privind aprobarea 

organigramei  şi  statului de funcţii  ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomiţa; 
 - Anexa nr.10 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 42 din 24.04.2019 privind 

aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2019, cu modificările și 
completările ulterioare,  

Examinând: 
 - Raportul  nr. 11037/2019 - P din 22.05.2019 al Direcției Buget Finanţe ; 
 - Raportul nr.  11603/2019 – R din 28.05.2019 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

 - Raportul nr. 11584/2019 - V din 28.05.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea  administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 - prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, 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; 

 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 286 din 23 martie 2011pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
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 - prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, 

 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi 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. 47 din 26.04.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa. 

  

 Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 

 

 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, 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, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa . 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 

 

 

 

                                                                                        Contrasemnează 

                                                                                              Secretarul județului Ialomița 

                                                                                                                 Adrian-Robert IONESCU 
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