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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea organigramei  şi  statului de funcţii  ale  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa  
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 4229 din 13.04.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 - Nota de fundamentare a  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Ialomiţa nr. 6101 din 30.03.2017; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28 din 23.03.2016 privind 
aprobarea organigramei  şi  statului de funcţii  ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa; 
 - Anexa nr.16 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 23.03.2017 
privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017,  

Examinând: 
 - Raportul  nr. 4235 din 13.04.2017 al Direcţiei Buget Finanţe; 
 - Raportul nr. 4725 din 25.04.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 4714 din 25.04.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea  administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului,republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele 
măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și 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 organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Ialomiţa, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
  
 Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Ialomiţa, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
 Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28 din 23.03.2016 privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 
Ialomiţa. 
  
 Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Ialomiţa şi direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa . 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 

 
          Contrasemnează, 
                                                                                        Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                               Adrian Robert IONESCU 
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