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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

.. A 

HOTARARE 

pentru: modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Teleorman nr.175 din 19 decembrie 2017, privind aprobarea 
componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Teleorman 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor 
art. 178 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.5182 din 19.03.2021, al Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Teleorman; 

- raportul de specialitate nr.5367 din 23.03.2021 al Direcţiei management şi 

administraţie publică pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărâre a Consiliului 
Judeţean Teleorman nr.175 din 19 decembrie 2017, privind aprobarea componenţei 
Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Teleorman 

- avizul de legalitate al Direcţiei Juridice nr.5358 din 23.03.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Judeţean Teleorman. 
- adresa nr. 5255 din 02 martie 2021 a Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Teleorman, înregistrată la Consiliul Judeţean Teleorman sub nr. 
3850 din 02 martie 2021; 

- prevederile art. 12 alin. (1) şi art.14 din Anexa nr.l la HG nr.797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- prevederile art. 69 alin.(1) lit. d) şi alin.(5) lit.b) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 142/2019 cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 173 alin.(1) lit.d) şi alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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