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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

                                                                                   

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea art.2 din Anexa la Hotărârea nr.12 din 8 februarie 2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial 

”Ioana” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

 

 

 CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.2724 din 5 martie 2020 al preşedintelui, avizul 

Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse, avizul Comisiei pentru 

învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, Raportul de specialitate nr.2725 din 5 martie 2020 

al Direcţiei juridice și administrație publică; 

 Văzând prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 

sociale, cu modificările și completările ulterioare şi ale H.G. 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; 

 Ținând cont de prevederile art.173 alin.(5) lit.b) şi al art.178 alin.(2) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. –  Se modifică art.2 din Anexa la Hotărârea nr.12 din 8 februarie 2016 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip 

familial ”Ioana” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, 

în sensul schimbării sediului social al serviciului din municipiul Giurgiu, Șos. Bălănoaiei, nr.31 în 

municipiul Giurgiu, str. Baciu, nr.26. 

Art.2. – Celelalte prevederi ale Anexei la Hotărârea nr.12 din 8 februarie 2016 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip 

familial ”Ioana” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

rămân neschimbate.  

Art.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Giurgiu. 

 

 

                   PREŞEDINTE,                             

          Marian Mina  

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                    Nina Carmen Crișu 
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