
                                                                     

 

 
 
 

 
                                          R O M Â N I A 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  ILFOV 
 

                                                    HOTARARE 
 

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 31/18.03.2008 

privind aprobarea structurii organizatorice, numărului de personal, a funcţiilor 

publice şi cele neechivalate ca funcţii publice din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov 

 

Consiliul Judeţean Ilfov: 

 

 Având în vedere: 

- Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 

1464707/22.12.2008, inregistrat la Direcţia Generala de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Ilfov cu nr.  315/08.01.2009 

- Referatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Ilfov nr.  _____________________ 

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului 

Judeţean Ilfov înregistrată cu nr. ___________________________ 

- Raportul Direcţiilor de specialitate  înregistrat cu nr. ________________. 

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

- Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie 

socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism; 

- Raport de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comert, 

privatizare si integrare europeana. 

Ţinând seama de: 

 -  O. G. nr. 10/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în 

anul 2008 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000, 

modificata si completata; 

- O.G. nr. 9/2008 pentru modificarea O.G. 6/2007 privind unele 

masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale 

functionarilor publici in anul 2007;  

- O.U.G.  nr. 41/ 2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii 

personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai – decembrie 2009;  



- Hotărârea de Guvern nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului, republicata 

  In baza Art. 91, alin (1), lit f, şi Art. 97 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 

31/18.03. 2008 privind aprobarea structurii organizatorice, numărului de personal, 

a funcţiilor publice şi cele neechivalate ca funcţii publice din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, conform anexelor nr.  1, 

nr. 2, nr. 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

  

Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 31/18.03. 2008 se modifică 

corespunzător.  

 

Art. 3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov va 

asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

                                             Cristache RADULESCU 
 
 

                                              Contrasemnează, 
                                                                               SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 

                                                                             Monica   Trandafir 
 
 
 
 
Nr.  

Din  _________.2009   


