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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru prorogarea termenului prevăzut la art.13 alin.(1) din Hotărârea nr.43 din 7 martie 2022 a Consiliului 

Județean Giurgiu privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, 

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere: 

- adresa nr.33606 din 10 mai 2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu; 

- referatul de aprobare nr.9315 din 10 mai 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.9321 din 10 mai 2022 al Compartimentului Resurse umane, salarizare şi 

coordonarea activităţii  instituţiilor publice de cultură; 

- avizul nr.54/11.05.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- Hotărârea nr.43 din 7 martie 2022 a Consiliului Județean Giurgiu privind reorganizarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii; 

- prevederile art.173 alin. (5) lit. b), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.191 alin.(2) lit.a), 

art.197 alin.(1), (3)-(5), art.200 și art.408 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Termenul prevăzut la art.13 alin.(1) din Hotărârea nr.43 din 7 martie 2022 a Consiliului Județean 

Giurgiu privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii, se prorogă până la data de 01 august 2022. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor 

publice de cultură şi Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu pentru ducere la 

îndeplinire şi se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al judeţului. 

 

PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

 

       CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

              Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

Giurgiu,23 mai 2022  

Nr.108 

 
Adoptată cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 10 „abțineri”. 


