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HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 28.05.2015 privind 

aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului 
Ialomița la realizarea proiectului „Rețeaua  județeană VIP-Voluntariat-Inițiative-

Profesionalism pentru integrarea şcolară şi socială a copiilor vulnerabili” din cadrul 
Programului RO10 „Copii şi tineri aflați în situații de risc şi inițiative locale şi regionale 

pentru reducerea inegalităților naționale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, 
Apelul „COERENT”, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014  

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 -Expunerea de motive nr. 5997 din 07. 07.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 - Adresa nr.9883 din 08.06.2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - Raportul nr. 6011  din  08 .07.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare;   
 - Raportul nr.6248 din 13.07.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 6264 din 13.07.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 
 - Raportul nr. 6286 din 13.07.2016 al Comisiei de învăţământ, cultură,culte, tineret, 
colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe; 
 - Raportul nr. 6275 din 13.07.2016 al Comisiei economico-financiară și agricultură;  

În conformitate cu: 
 -prevederile art. 114 alin. (1) lit.a) şi ale art. 112 alin. (3) lit. j) din Legea nr. 292 din 
2011, a asistenţei sociale; 
 -prevederile Legii nr. 116 din 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale; 
  -prevederile art.91 alin.(1) lit.e) şi alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile art. 47 alin.(4) și art. 59 din Legea nr. 24 din 2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 -prevederile art. 80 și art. 82 din Regulamentul de organizare și funcţionare al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 

din 29.08.2008, cu modificările și completările ulterioare, 

  În temeiul art.97 alin.(1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

           Art.I.  Articolul 1 se va modifică și va avea următorul cuprins : 
,, Se aprobă participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ialomiţa, în asociere cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa şi Asociaţia 

Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale, la implementarea proiectului 

„Reţeaua  judeţeană VIP-Voluntariat-Iniţiative-Profesionalism pentru integrarea şcolară şi 

socială a copiilor vulnerabili” din cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în 

situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi 

pentru promovarea incluziunii sociale”, Apelul „COERENT”, finanţat prin Granturile SEE 

2009-2014 și prin Facilitatea de finanțare PLUS,,. 
 
Art.II.  Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins : 
,,Valoarea totală a finanţării proiectului prevăzut la art. 1, în sumă de 799.397 lei, 

va fi asigurată de Fondul Român de Dezvoltare Socială și de Facilitatea de finanțare 

PLUS,,. 
 

Art.III.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 47 din 28.05.2015 
rămân neschimbate. 

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

Art.V. Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, spre 
ducere la îndeplinire, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa 
şi direcţiilor implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 

PREŞEDINTE , 
Victor MORARU 

 
 
 

       Contrasemnează 
       Secretarul județului Ialomița, 

       Adrian Robert IONESCU 
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