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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean nr.100 din 29 august 2018 

privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Giurgiu 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.21139 din 24 noiembrie 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.21146 din 24 noiembrie 2021 al Direcţiei patrimoniu, coordonare 

servicii publice de interes județean și administrativ - Serviciul coordonare și control servicii 

publice de interes județean; 

-adresa nr.93741 din 18 noiembrie 2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Giurgiu; 

- avizul nr.37/25.11.2021 al Comisiei pentru sănătate şi protecție socială; 

- avizul nr.129/25.11.2021 al Comisiei juridice, ordine publică şi situaţii de urgenţă; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 

alin.(1), (3) – (5), art.199 alin.(2), art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.14 din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale 

de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.797/2017 pentru 

aprobarea 

- regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială 

şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completarile ulterioare; 

- Hotarârea Consiliului Judeţean nr.100 din 29 august 2018, privind aprobarea componenţei 

Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu; 

- Hotarârea Consiliului Judeţean nr.162 din 03 decembrie 2019, privind aprobarea organigramei 

şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu; 

- prevederile art.59 şi art.61 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

eleborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;  

 

 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.I. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean nr.100 din 29 august 2018 privind 

aprobarea componenței Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art.1. – Se aprobă componenţa Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului, după cum urmează:” 

Președinte: Secretar general al județului Giurgiu 

Membri din cadrul DGASPC: 
-  Director General; 

-  Director General Adjunct al Direcției prevenire marginalizare socială; 

-  Director General Adjunct al Direcției juridice și managementul calității serviciilor 

sociale; 

-  Director General Adjunct al Direcției protecția copilului și a persoanelor adulte; 
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-  Șef birou evaluare complexă a copilului; 

-  Șef serviciu financiar contabil şi buget; 

-  Şef birou juridic și contencios; 

-  Șef serviciu management de caz pentru copii; 

-  Șef birou evidență și plată a beneficiilor sociale; 

-  Șef birou de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap; 

-  Șef serviciu management de caz pentru adulți și monitorizare servicii sociale; 

-  Șef serviciu asistență maternală; 

-  Șef birou administrativ; 

-  Șef birou achiziții publice; 

-  Șef centru complex I; 

-  Șef centru complex II; 

-  Șef centru complex III; 

-  Șef centru complex locuințe protejate pentru adulți; 

-  Șef centru de recuperare şi reabilitare neuropsihică Oinacu; 

-  Șef centru complex social pentru adulţi cu dizabilităţi Izvoarele; 

-  Șef centru complex pentru adulţi cu dizabilităţi Zona Nord; 

-  Șef centru pentru persoane vârstnice Onceşti; 

-  Șef centru pentru persoane vârstnice Mironeşti; 

-  Șef centru pentru persoane vârstnice Hotarele; 

-  Șef centru complexul de servicii sociale Giurgiu. 

Membri din cadrul Serviciilor publice de interes judeţean: 

-  Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu; 

- Director General al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor 

Judeţene şi Control Trafic Giurgiu. 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotarârii Consiliului Judeţean nr.100 din 29 august 2018 

ramân neschimbate. 

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

exercitării controlului de legalitate și Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Giurgiu, pentru ducere la îndeplinire şi se aducere la cunoştinţa publică, prin grija 

secretarului general al judeţului. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu 

 

 

                    CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

              Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIURGIU,02 decembrie 2021 

Nr.316 

 

Adoptată cu 19 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 10 „abțineri”. 


