ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU
HOTĂRÂRE
privind constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a activității desfășurată la Direcția
Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Giurgiu

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU,
întrunit în ședință ordinară,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.10208 din 14 iunie 2021 al preşedintelui;
- raportul de specialitate nr.10283 din 15 iunie 2021 al Direcţiei Juridice și administrație publică;
- avizul nr.1 din 18.06.2021 al Comisiei pentru sănătate și protecție socială;
- avizul nr.4 din 18.06.2021 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență;
- Rapoartele S.C. Innovative Tax&Accounting Solutions S.R.L. depuse în baza contractului de
servicii nr.43/18.02.2021;
- prevederile art. 182 alin.(4) raportat la art.127 alin.(1)-(2), art.173 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;
- prevederile art.18 alin.(1)-(3) din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 104 din 25 mai
2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean
Giurgiu;
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 constituie comisia specială de analiză şi verificare a activității desfășurată la
Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Giurgiu, compusă din 5 membri
desemnaţi cu respectarea configuraţiei politice de la alegerile din data de 27 septembrie 2020, în
următoarea componenţă:
1. Dl Anculescu Silviu Cristian -consilier judeţean PNL;
2. Dl Nan Tiberiu Genu -consilier judeţean PNL;
3. Dl Lungu Silviu -consilier judeţean PNL;
4. Dl Corozel Lucian -consilier judeţean PSD;
5. Dna Stoianovici Crina Alexandra -consilier judeţean PSD.
Art.2. (1) Obiectivul activității comisiei constituite conform art.1 constă în analizarea și
verificarea managementului realizat de către conducerea Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Giurgiu, respectiv:
a) modul de îndeplinire a obligațiilor legale, a atribuțiilor prevăzute în Regulamentul de
organizare și funcționare și în fișele posturilor, a măsurilor dispuse și a recomandărilor formulate
de organele de control;
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b) modul de organizare a activității în cadrul instituției, conform competențelor și
responsabilităților;
c) gestionarea resurselor umane și materiale în condiții de eficiență și eficacitate;
d) comunicarea intra și interinstituțională;
g) gradul de îndeplinire a misiunii serviciilor sociale;
h) îndrumarea metodologică a centrelor rezidențiale din structura instituției, precum și asigurarea
condițiilor pentru buna funcționare a acestora.
(2) În desfașurarea activității, comisia specială are dreptul să solicite informaţii sau
documente pe care le consideră relevante pentru realizarea obiectivului stabilit la alin. (1) atât
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cât şi structurilor competente din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu.
Art.3. (1) Activitatea de analiză și verificare a comisiei speciale se va desfășura în perioada
august-septembrie, în principal la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Giurgiu, precum și la centrele rezidențiale din structura acesteia, după caz.
(2) Comisia specială va prezenta în ședința ordinară a Consiliului Județean Giurgiu din
luna octombrie 2021 raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – județul Giurgiu în vederea
exercitării controlului de legalitate, consilierilor județeni menţionaţi la articolul 1 şi D.G.A.S.P.C.
Giurgiu pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoştinţă publică, prin grija secretarului
general al județului.

PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

Giurgiu, 28 iunie 2021
Nr.151
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