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H O T Ă R Â R E   
privind  aprobarea  Regulamentelor de organizare şi funcţionare a unor  

servicii sociale aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă  
Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa 

 

 Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere: 

 -  Expunerea de motive nr. 11367 din 08.12.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Județean Ialomița, 
 Examinând: 
 - Nota de fundamentare nr. 22029/25.11.2016  a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Ialomița;   

-  Raportul nr. 11368 din 08.12.2016 al Direcției Coordonare Organizare;      
 - Raportul nr. 11477 din 12.12.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații şi incompatibilități; 
 - Raportul nr. 11558 din 13.12.2016 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 Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii 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 Legii nr. 17/2000  privind asistența socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

  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 al Serviciului social de 
zi ”Complex de Servicii Comunitare pentru Protecția Copilului Ialomița”, prevăzut în 
anexa nr.1.  
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  Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social de 
zi ”Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia, județul Ialomița”, 
prevăzut în anexa nr. 2.  
  

Art.3 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social de 
zi ”Complex de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni”, prevăzut în anexa  nr. 3.  
  

Art.4 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Complex de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni”, prevăzut în anexa nr. 4.  
  

Art.5 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Centrul de Primire în Regim de Urgență a Copilului în vârstă de 0-3 ani Slobozia, 
județul Ialomița”, prevăzut în anexa nr. 5.  
  

Art.6 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Centrul de Primire în Regim de Urgență Copil 3-18 ani - Slobozia”, prevăzut în 
anexa nr. 6.  
 
 Art.7 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Centrul Maternal Slobozia, județul Ialomița”, prevăzut în anexa nr. 7.  
 
 Art.8 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Centrul de Plasament nr. 2 Slobozia, județul Ialomița”, prevăzut în anexa nr. 8.  
 
 Art.9 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Centrul de Plasament nr. 3 Slobozia, județul Ialomița”, prevăzut în anexa nr. 9.  
 
 Art.10 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Căsuța de Tip Familial MARIAN Slobozia, județul Ialomița”, prevăzut în anexa              
nr. 10.  
 
 Art.11 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Căsuța de Tip Familial RALUCA Slobozia, județul Ialomița”, prevăzut în anexa            
nr. 11. 
  

Art.12 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Căsuța de Tip Familial CRISTINA Slobozia, județul Ialomița”, prevăzut în anexa              
nr. 12. 
  

Art.13 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Căsuța de Tip Familial BOGDAN Țăndărei, județul Ialomița”, prevăzut în anexa 
nr. 13.  
  

Art.14 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Căsuța de Tip Familial GABRIELA Fetești, județul Ialomița”, prevăzut în anexa             
nr. 14. 
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 Art.15 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Complex de Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia, 
județul Ialomița”, prevăzut în anexa nr. 15.   
  

Art.16 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Centrul de protecție temporară pentru tinerii care nu mai sunt instituționalizați - 
Fierbinți Târg”, prevăzut în anexa nr. 16.  
  

Art.17 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în Familie”, 
prevăzut în anexa nr. 17.  
  

Art.18 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Centrul Social de Urgență pentru Persoanele fără Adăpost”, prevăzut în anexa                       
nr. 18.  
  

Art.19 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului 
social”Serviciul pentru Îngrijire de Tip Familial și Asistență Maternală”, prevăzut în anexa 
nr. 19.  

 
Art.20 Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.21 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 
 
 Art.22 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. 

 

   PREŞEDINTE,  
 

  Victor MORARU 
 
 

 

Contrasemnează 
Secretarul judeţului Ialomiţa 

Adrian Robert IONESCU 
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