
" ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

pentru: modificarea anexei nr. 1 la Hotărâre a Consiliului Judeţean 
Teleorman nr. 86 din 28 iunie 2018 privind aprobarea organigramei 
si a statului de functii ale Directiei Generale de Asistentă Socială si , " " 
Protecţia Copilului Teleorman, cu modificările şi completările 
ulterioare 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform 
prevederilor art. 178 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

Având În vedere: 
- referatul de aprobare nr. 11629/04.09.2020 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul de specialitate nr.l2328/22.09.2020 al Direcţiei economice; 
- adresa nr. 20292/13.08.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Teleorman înregistrată la Consiliul Judeţean Teleonnan cu 
nr.10760/13.08.2020; 

- prevederile Hotărârii Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Teleorman nr. 3/12.08.2020; 

- avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, 
pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, 
cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială şi al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) şi d), alin. (2) lit. c) şi alin.(5) lit.b), art 
191 alin. (1) lit. a) şi e) şi alin. (2) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

- prevederile art.l, art.2 alin.(l) -(2), art.27, art.29, art.30 alin.(1)-(3) 
lit.a) şi alin.(4) lit.c), art.32, art.34, art.l12 alin.(1), art.113 alin. (2) şi art. 132 
din Legea asistenţei sociale nr.292/20 11, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- prevederile art.l, art.2, art.3, art.15 alin. (1 ) -(2) lit.c), art.16 alin. (1 ) -

(4), art.l61 şi art.181 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare; 

- prevederile art.l, art.2 alin. (1 )-(2) şi art.3 alin.(1 )-(2) din Hotărârea 
Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenc1atorului serviciilor sociale, 
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi Anexa nr.l la nomenc1ator; 

- prevederile art.l lit.c) din Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei 

Sociale nr.28/20 19 privind aprobarea standardelor mllllme de calitate 
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