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H O T Ă R Â R E  
privind schimbarea denumirii Serviciului social de zi din ”Complex de Servicii Comunitare 
pentru Protecția copilului Slobozia” în ”Complex de Servicii pentru Evaluare, Consiliere și 
Sprijin Slobozia” și aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 14645/2021 - V din 17.06.2021 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- Notele de de fundamentare nr. 8781/14.06.2021 și nr. 8783/14.06.2021 ale Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului; 
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 81 din 21.12.2000 privind aprobarea 

Convenției de implementare a subproiectului IL 01 – Complex de servicii comunitare destinat 
protecției copilului; 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 216 din 19.12.2017 privind aprobarea 
Regulamentelor de organizare şi funcţionare a unor servicii sociale aflate în subordinea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa; 

 Examinând: 
 - Raportul de specialitate nr. 14717/2021 - B din 17.06.2021 al Compartimentului 
Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate; 
 - Avizul nr. 16891/2021 - P din 13.07.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații și incompatibilități; 
 - Avizul nr. 16864/2021 - T din 13.07.2021 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) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 funcționare a serviciilor 
sociale;  

- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 24 din 3 aprilie 2019 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri  pentru asigurarea protecţiei victimelor 
infracţiunilor, precum şi a altor acte normative; 

- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile 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; 



Cod FP 07-06, ed. 2, vers.0 

 

 

 - 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 (1) Se aprobă schimbarea denumirii Serviciului social de zi din ”Complex de 

Servicii Comunitare pentru Protecția Copilului Slobozia” în ”Complex de Servicii pentru 
Evaluare, Consiliere și Sprijin Slobozia”, situat în municipiul Slobozia, str. C.D. Gherea, nr. 1, 
județul Ialomița, serviciu social fără personalitate juridică aflat în subordinea Direcției 
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa. 

(2) În cadrul Complexului de Servicii pentru Evaluare, Consiliere și Sprijin Slobozia se 
aprobă acordarea următoarelor servicii sociale: 

a) Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii; 
b) Centrul pentru monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide predispusă să-și 

abandoneze copilul; 
c) Serviciul pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor. 
 
Art. 2 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Complexului de Servicii 

pentru Evaluare, Consiliere și Sprijin Slobozia, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 1 și Anexa nr. 1 din 

Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 216 din 19.12.2017 privind aprobarea 
Regulamentelor de organizare şi funcţionare a unor servicii sociale aflate în subordinea 
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 Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Ialomița 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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