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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

nr.102/28.12.2005 privind reorganizarea Căminului pentru Persoane  
Vârstnice  ,,ing. Vadim Rusu”, comuna Balaciu, judeţul Ialomiţa 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 11363 din 08.12.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 102/28.12.2005 privind 
reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice ,,ing. Vadim Rusu”, comuna 
Balaciu, judeţul Ialomiţa; 
 - Nota de fundamentare nr. 22543 din 06.12.2016 a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa; 
 - Raportul nr. 11364 din 08.12.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 11560 din 13.12.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 
 - Raportul nr. 11479 din 12.12.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 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 Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale; 
 - prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 17/2000  privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 80 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 
29.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.I Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 102/28.12.2005 
privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice ,,ing. Vadim Rusu”, comuna 
Balaciu, judeţul Ialomiţa, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

comunica, spre ducere la îndeplinire, direcţiei implicate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa și Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

   PREŞEDINTE,  
 

  Victor MORARU 
 
 

 

 
Contrasemnează 

Secretarul judeţului Ialomiţa 
Adrian Robert IONESCU 
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