
                                              R O M Â N I A
CONSILIUL  JUDEŢEAN  ILFOV

PROIECT  DE  HOTARARE

Pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 88/14.07.2006 privind 
înfiinţarea şi susţinerea pe o perioadă de cel puţin 5 (cinci) ani şi asigurarea 
contribuţiei de 10% din valoarea totală a finanţării, a serviciilor sociale nou 

create prin intermediul Programului de Interes Naţional „Combaterea 
excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de Centre sociale 

de urgenţă”

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:
- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean Ilfov înregistrată cu nr. ___________________________
- Raportul Direcţiilor de specialitate înregistrat cu nr. ________________.
- Referatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Ilfov 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,  comerţ, 

privatizare şi integrare europeană.
Ţinând  seama  de  prevederile  Hotărârii  de  Guvern  nr.  1434/2004 

privind  atribuţiile  şi  Regulamentul-cadru  de  organizare  şi  funcţionare  ale 
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările 
şi  completările  ulterioare,  Hotărârea  de  Guvern  nr. 197/2006  -  privind 
aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor 
persoanelor  cu  handicap,  precum  şi  în  domeniul  asistenţei  sociale  a 
persoanelor  vârstnice,  persoanelor  fără  adăpost  şi  persoanelor  victime ale 
violenţei în familie şi a finanţării acestor programe;

Potrivit prevederilor Legii nr. 116 din 15 martie 2002, privind 
prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

Conform Ordonantei Guvernului nr. 68 din 28 august 2003, privind 
serviciile sociale, modificată şi completată



În baza Art. 91, alin (1), lit a, alin 2, lit c şi Art. 97 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată

HOTĂRĂŞTE:

Art. I. Art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 88/2006 se modifică 
şi va avea următorul conţinut: „ Se aprobă înfiinţarea în cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Ilfov a Serviciului “Acasă – Centru de 
primire în regim de urgenţă a persoanelor fără adăpost Voluntari” cu o capacitate 
de  50  locuri,  în  scopul  facilitării  accesului  persoanelor  fără  adăpost  la  servicii 
sociale  specializate  destinate  integrării  sociale  şi  prevenirii  riscului  de  abuz  şi 
violenţă.”

Art.II. Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 88/14.07.2006, se modifică 
corespunzător.

Art. III. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov 
va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache Radulescu

                                                              AVIZEAZA,
SECRETAR AL JUDETULUI ,

                                                                       Monica Trandafir

Nr. __________
Din__________2011



     
           

                                                            ROMANIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

NR.______/___________2011

Expunere de motive

 

Consiliul  Judeţean Ilfov,  prin Hotărârea nr.  65/21.12.2004,  a înfiinţat  Direcţia 
Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Ilfov,  care  realizează  la  nivel 
judeţean  măsurile  de  asistenţă  socială  în  domeniul  protecţiei  copilului  ,  familiei, 
persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap precum şi oricăror 
persoane aflate in nevoie.

De asemenea,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, 
are rolul de a asigura la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă 
socială  în  domeniul  protecţiei  copilului  ,  familiei,  persoanelor  singure,  persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu handicap precum şi oricăror persoane aflate în nevoie.

Ţinând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 197/2006 - privind aprobarea 
programelor  de  interes  naţional  în  domeniul  protecţiei  drepturilor  persoanelor  cu 
handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor 
fără  adăpost  şi  persoanelor  victime  ale  violenţei  în  familie  şi  a  finanţării  acestor 
programe, D.G.A.S.P.C. Ilfov a obţinut finanţare pentru proiectul  “Acasa – Centru de 
primire in regim de urgenta a persoanelor fara adapost Voluntari”.

Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  88/14.07.2006 -  privind  înfiinţarea  şi 
susţinerea pe o perioadă de cel puţin 5 (cinci) ani şi asigurarea contribuţiei de 10% din 
valoarea totală a finanţării, a serviciilor sociale nou create prin intermediul Programului 
de Interes  Naţional  „Combaterea  excluziunii  sociale  a persoanelor  fără  adăpost  prin 
crearea de Centre sociale de urgenţă” - precizează la art.  1  „se aprobă înfiinţarea în 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Ilfov a Serviciului 
‘‘Centrul social de urgenţă’’ cu o capacitate de 50 locuri (…)”.

Deoarece titlul proiectului pentru care s-a obţinut finanţare este “Acasă – Centru 
de  primire  în  regim  de  urgenţă  a  persoanelor  fără  adăpost  Voluntari”,  se  impune 



modificare  denumirii  centrului  înfiinţat  în  acest  scop  prin  Hotărârea  Consiliului 
Judeţean Ilfov nr. 88/14.07.2006.  

Având în vedere cele prezentate, supunem aprobării Consiliului Judeţean Ilfov, 
proiectul  de  hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea  Hotărârii  nr.  88/14.07.2006 
privind înfiinţarea şi susţinerea pe o perioadă de cel puţin 5 (cinci) ani şi asigurarea 
contribuţiei de 10% din valoarea totală a finanţării, a serviciilor sociale nou create prin 
intermediul  Programului  de  Interes  Naţional  „Combaterea  excluziunii  sociale  a 
persoanelor fără adăpost prin crearea de Centre sociale de urgenţă”. 

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,                                                        VICEPREŞEDINTE,

 Gheorghe ROMAN                                                           Cristina MANICEA



                

ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV

  NR.________/___________2011

RAPORT  DE  SPECIALITATE

 Prin  referatul  nr.  3499/2011  al  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi 

Protecţia  Copilului  Ilfov  şi  în  conformitate  cu  prevederile  Hotărârii  de  Guvern  nr. 

197/2006 -  privind aprobarea programelor  de interes naţional în domeniul protecţiei 

drepturilor  persoanelor  cu  handicap,  precum  şi  în  domeniul  asistenţei  sociale  a 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în 

familie  şi  a  finanţării  acestor  programe s-a   propus  modificarea  Hotărârii  nr. 

88/14.07.2006.

 Această  solicitare   se  motivează  prin  faptul  că  există  neconcordanţă  între 

denumirea  centrului  înfiinţat  si  cea  aprobată  prin  proiectul  denumirea  corectă  fiind 

“Acasă – Centru de primire în regim de urgenţă a persoanelor fără adăpost Voluntari”.

Astfel, pentru buna desfăşurare atât a proiectului cât şi a centrului, este necesară 

reglementarea acestei erori.

Fată de cele precizate mai sus si tinând cont de prevederile leagale am intocmit 

prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,                                      DIRECTOR EXECUTIV,
  Bogdan Costea                                                             Irina Suliman     

                                                                              Şef Serviciu Juridic-contencios 
si avizare legalitate acte,

Adela Steliana Ralea
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