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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

    

                                                                                

HOTĂRÂRE 

privind mandatarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu pentru 

organizarea și realizarea activităților de contractare de servicii sociale acordate de furnizori 

publici și privați 

  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.2728 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.2729 din 5 martie  2020 

al Direcţiei juridice și administrație publică; 

 Văzând prevederile art.112 alin.(3) lit.m) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, art.471 alin.(2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 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 mandatează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Giurgiu pentru organizarea și realizarea activităților de contractare de servicii sociale acordate de 

furnizori publici și privați. 

Art.2. – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu va supune 

analizei și aprobării Consiliului Județean Giurgiu, planul anual de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate, conform prevederilor Ordinului nr.1086/2018 al Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale. 

Art.3. - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu va supune 

analizei și aprobării Consiliului Județean Giurgiu demararea procedurii pentru fiecare serviciu 

social în parte, modelul cadru de contract de furnizare de servicii sociale, precum și caietul de 

sarcini și va informa Consiliul Județean Giurgiu cu privire la încheierea contractelor de furnizare 

de servicii sociale, ca urmare a încheierii procedurii de achiziție publică. 

 Art.4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Giurgiu în vederea ducerii la îndeplinire. 

 

                   PREŞEDINTE,                             

           Marian Mina 

CONTRASEMNEAZĂ, 

             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                 Nina Carmen Crișu 

 

Giurgiu,20 martie 2020  
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