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        H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului social 
de zi ”Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia” 

 

 Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere: 

 -  Expunerea de motive nr. 8164 din  13.09.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Județean Ialomița, 
 Examinând: 
 - Adresa și Nota de fundamentare nr.14988 din 06.09.2016 a Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;   

- Raportul nr. 8177 din 14.09.2016 al Direcției Coordonare Organizare;      
 - Raportul nr. 8317 din 19.09.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații şi incompatibilități; 
 - Raportul nr. 8406 din 20.09.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistență 
socială şi familie, 
 În conformitate cu: 
      -  prevederile art. 91 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 -  prevederile  art. 2 alin.(3), art. 3 și anexa nr. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 
867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare a serviciilor sociale; 
 - prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilități,  
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare a Serviciului social de 
zi ”Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia”, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării, dată de la care orice altă dispoziție contrară își încetează aplicabilitatea. 

 
Art.3 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire,  direcției implicate din cadrul Consiliului Județean 
Ialomița și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița. 
 
 
 

   P R E Ş E D I N T E  
 

      Victor MORARU 
 
 
 
 
 
 

                                                             Contrasemnează 
                                                                          Secretarul judeţului Ialomiţa 

                   Adrian Robert IONESCU 
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