
" ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului 
social cu cazare pe perioadă de lungă durată "Locuinţă protejată pentru 
persoanele victime ale violenţei domestice" din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman 

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. 11630/04.09.2020 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

Teleorman; 
- raportul de specialitate nr.l2329/22.09.2020 al Direcţiei economice; 
- adresa nr. 20292/13.08.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Teleorman înregistrată la Consiliul Judeţean Teleorman cu 
nr.l0760/13.08.2020; 

- prevederile Hotărârii Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Teleorman nr. 04/12.08.2020; . 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. I4lr dinj2J~dn1r' 

2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 86 
din 28 iunie 2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin înfiinţarea serviciului social "Locuinţă protejată pentru 
persoanele victime ale violenţei domestice"; 

- 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 Legii Asistenţei Sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii 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; 

F-5.5-03,ed.Lrev 



Chelu Lori
Rectangle

Chelu Lori
Rectangle





















Chelu Lori
Rectangle


