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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Ioana” din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 
întrunit în ședință ordinară, 

 
 Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.2736  din 15 februarie 2021 al preşedintelui,  
- raportul de specialitate nr.2737 din 15 februarie 2021 al Direcţiei juridice și administrație publică; 
- adresele nr.6893 din 26 ianuarie 2021 și nr.12584 din 12 februarie 2021 ale Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Giurgiu; 
- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 
- avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială; 
- Hotărârea nr.8 din 12 februarie 2021 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Giurgiu; 
- prevederile art.173 alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.b), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), 
art.197 alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2) și art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art.61 alin.(1) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; 
- Anexa nr.1 la 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; 
- Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de 
calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
  

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Ioana” din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, prezentat în Anexa ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Începând cu data prezentei, Hotărârea nr.12 din 8 februarie 2016 se abrogă. 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu 
pentru ducere la îndeplinire, prin grija secretarului general al județului. 

 
 

PREȘEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ, 
           Dumitru Beianu         SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                  Aurelia Brebenel 

 
 
 
Giurgiu,25 februarie 2021 
Nr.40 

 
Adoptată cu 27 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” şi 1 ”abţineri” din totalul de 28 consilieri prezenţi. 
































