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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Telefonul Copilului și 
Echipa Mobilă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

  

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere: 
-adresa nr.53949 din 27 iulie 2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Giurgiu; 

-referatul de aprobare nr.16308/12.08.2022 al preşedintelui; 

-raportul de specialitate nr.16328/12.08.2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de 
interes județean și administrativ – Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean; 

-avizul favorabil al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Giurgiu eliberat prin Hotărârea nr.22 din data de 27 iulie 2022; 
-avizul nr.36/22.08.2022 al Comisiei pentru sănătate şi protecție socială; 

-avizul nr.105/22.08.2022 al Comisiei juridice, ordine publică şi situaţii de urgenţă; 

-Hotărârea nr.43/07.03.2022 a Consiliului Județean Giurgiu privind reorganizarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii; 
-Hotărârea nr. 108/ 23.05.2022 a Consiliului Județean Giurgiu pentru prorogarea termenului prevăzut la 

art.13 alin.(1) din Hotărîrea nr.43 din 7 martie 2022 a Consiliului Județean Giurgiu privind reoganizarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, aprobarea organigramei și a 
statului de funcții; 

-Hotărârea nr.139/30.06.2022 a Consiliului Județean Giurgiu pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Giurgiu nr.43 din 7 martie 2022 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Giurgiu, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, cu modificările ulterioare;  

-Ordinul nr.27/2019 al Ministerului Muncii și Justiției Sociale privind aprobarea Standardelor minime de 

calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;  

-Hotărârii de Guvern 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; 

-prevederile art.173 alin.(5) lit.b), alin.(2) lit. c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), 
art.197 alin.(1), (3) – (5), art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 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 şi funcţionare al Serviciului Telefonul Copilului și 

Echipa Mobilă, cu sediul în municipiul Giurgiu, str.Alexandrieir, nr. 7-9, din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

exercitării controlului de legalitate, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 
și Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ pentru ducere la 

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

 

 PREŞEDINTE,           CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru Beianu     SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

         Aurelia Brebenel 

 

 

 

Giurgiu, 23 august 2022 
Nr.189 

Adoptată cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”. 



Anexă 
la Hotărârea nr.189/23.08.2022

a Consiliului Județean Giurgiu





















PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel
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