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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Convenţiei de colaborare  

cu Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 7710 din 15.09.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Adresa nr. 3415 din 31.08.2015 a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 

controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 

- Raportul nr. 7713 din 15.09.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

- Raportul nr.8003 din 23.09.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Raportul nr.7966 din 23.09.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 

culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

 - Raportul nr.8018 din 23.09.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie, 

În conformitate cu: 

- prevederile art. 28 alin. (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 8 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 

domeniul serviciilor sociale, actualizată; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea 

calităţii în domeniul serviciilor social, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 1 lit. j), art. 2 pct. 10  şi Anexei nr. 10 din Ordinul Ministerului 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 2126/2014 privind 

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit 

sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în 

dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în 

sistem integrat şi cantinelor sociale; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi e), alin. (5) lit. a) punctul 2 şi alin. (6) lit. a) 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
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În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1 Se aprobă Convenţia de colaborare între Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, cu 

Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, conform modelului anexat, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  

Art.2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi 

Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Ialomiţa să semneze Convenţia de colaborare. 

 

 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 

 

 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi 

Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 

Judeţean Ialomiţa. 

 

 

 

            PREŞEDINTE                                          

 

  Vasile Silvian CIUPERCĂ                                            Contrasemnează  

  Secretarul judeţului Ialomiţa 

    Adrian-Robert  IONESCU 
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