
                                                               

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

privind   desemnarea  reprezentantului Consiliului Judeţean  Ilfov  în Comisia  
de acreditare  a furnizorilor  de servicii  sociale la nivelul  judeţului Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere:

- Expunerea de motive a preşedintelui  şi  vicepreşedinţilor  Consiliului  Judeţean 
Ilfov înregistrată cu nr......./.......2012.

- Raportul  Direcţiei  juridice   şi  Administraţie   Publică,  înregistrat  la  Consiliul 
judeţean Ilfov  sub  nr....../.........2012.

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei de  învăţământ,  sănătate,  familie   protecţie 
socială, protecţie  copii,  activităţii sportive, de agrement  şi turism;

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi liberăţilor cetăţeneşti;

     În  conformitate  cu  prevederile  Anexei  nr.2  la  Hotărârea   Guvernului   nr. 
1024/2004 pentru   aprobarea   Normelor   metodologice   de aplicare   a  prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum  şi a Metodologiei 
de acreditare a furnizorilor  de servicii sociale, modificată şi completată.

      În  temeiul prevederilor  art. 45 alin. 5, 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 desemnarea   doamnei/domnului ………………………….- consilier 
judeţean,   în  calitate  de  reprezentant   al  Consiliului  Judeţean  Ilfov  în  Comisia   de 
acreditare  a furnizorilor de servicii  sociale  la nivelul  judeţului  Ilfov.



Art. 2 Începând cu aceeaşi  dată  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov nr. 125/2009 îşi 

încetează  aplicabilitatea.

Art.  3 Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  vor  aduce  la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

                                                                    MARIAN    PETRACHE

                                                                        Avizează,                            
SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                             Monica Trandafir

Nr. _______
Din _______________ 2012                                
              



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.____ din ______ 2012

EXPUNERE DE MOTIVE

       Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 68/2003 privind  serviciile  sociale, cu 
modificările  şi completările  ulterioare, reglementează  ansamblul  complex de măsuri 
şi  acţiuni  ce  reprezintă   serviciile   sociale,  pentru   a  răspunde   nevoilor   sociale 
individuale,  familiale  sau de grup.
      Normele  metodologice  de aplicare  a prevederilor  Ordonanţei  de Urgenţă a 
Guvernului   nr.  68/2003 privind   serviciile   sociale,  precum  şi  Metodologia    de 
acreditare   a  furnizorilor   de  servicii  sociale   au  fost   aprobate   prin  Hotărârea 
Guvernului   nr.  1024/2004.  În  anexa   nr.  2   a  acestei  hotărâri   este  prevăzută 
metodologia  de  acreditare  a furnizorilor  de servicii sociale  şi stabilită componenţa 
Comisiei   de acreditare.  Astfel,  potrivit   art.3   alin.  (1)  din hotărâre   comisia   este 
formată  din  9-11 membri, după cum  urmează:
    a) directorul executiv al direcţiei pentru dialog, familie şi solidaritate socială 
judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, denumita în continuare direcţie 
teritorială;
    b) directorul executiv adjunct pentru asistenta socială al direcţiei teritoriale;
    c) un reprezentant al consiliului judeţean;
    d) un reprezentant al direcţiei judeţene de sănătate publica;
    e) un reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean;
    f) un reprezentant al serviciului public de asistenta socială judeţean;
    g) un reprezentant al serviciului public specializat pentru protecţia copilului;
    h) un reprezentant al unui serviciu public de asistenta socială local;
    i) 1-3 reprezentanţi ai furnizorilor privati acreditaţi, desemnaţi de organizaţiile 
societăţii civile din domeniul serviciilor sociale;
     Mandatul  membrilor  comisiei   de acreditare  este  de un an şi poate fi  reînnoit .
   



       Persoanele  desemnate   în condiţiile  art. 3 alin (1)  trebuie să îndeplinească 
următoarele  condiţii:
      j) nu sunt soţ/ soţie  şi nu se află în raport  de rudenie  până la gradul  III  inclusiv 
cu persoane  din conducerea  furnizorului  care solicită  acreditarea; 
     k) nu se află în relaţii cu caracter  patrimonial cu furnizorul. 
      Având în vedere  constituirea  Consiliului  Judeţean Ilfov este necesară  desemnarea 
altei  persoane  pentru a  face  parte din  această  comisie  drept  pentru  care am iniţiat 
proiectul  de hotărâre   alăturat.

                                                                                                  
PREŞEDINTE,

                                                  MARIAN   PETRACHE

      VICEPREŞEDINTE                                                    VICEPREŞEDINTE 

      CRISTINA   MANICEA                                                     MIHAI   BARBU



                                                       

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. _____ din _______2012

RAPORT

                                                      
       Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 68/2003 privind  serviciile  sociale, cu 
modificările  şi completările  ulterioare, reglementează  ansamblul  complex de măsuri 
şi  acţiuni  ce  reprezintă   serviciile   sociale,  pentru   a  răspunde   nevoilor   sociale 
individuale ,  familiale  sau de grup.
      Normele  metodologice  de aplicare  a prevederilor  Ordonanţei  de Urgenţă a 
Guvernului   nr.  68/2003 privind   serviciile   sociale,  precum  şi  Metodologia    de 
acreditare   a  furnizorilor   de  servicii  sociale   au  fost   aprobate   prin  Hotărârea 
Guvernului   nr.  1024/2004.  În  anexa   nr.  2   a  acestei  hotărâri   este  prevăzută 
metodologia  de  acreditare  a furnizorilor  de servicii sociale  şi stabilită componenţa 
Comisiei   de acreditare.  Astfel,  aceasta este  formată  din  9-11 membri,  după cum 
urmează:
   a) directorul executiv al direcţiei pentru dialog, familie şi solidaritate socială 
judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, denumita în continuare direcţie 
teritorială;
    b) directorul executiv adjunct pentru asistenta socială al direcţiei teritoriale;
    c) un reprezentant al consiliului judeţean;
    d) un reprezentant al direcţiei judeţene de sănătate publica;
    e) un reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean;
    f) un reprezentant al serviciului public de asistenta socială judeţean;
    g) un reprezentant al serviciului public specializat pentru protecţia copilului;
    h) un reprezentant al unui serviciu public de asistenta socială local;
    i) 1-3 reprezentanţi ai furnizorilor privati acreditaţi, desemnaţi de organizaţiile 
societăţii civile din domeniul serviciilor sociale;
     Mandatul  membrilor  comisiei   de acreditare  este  de un an şi poate fi  reînnoit.
     Calitatea  de membru  încetează  în următoarele  situaţii:

a) la expirarea  mandatului;
b) în caz de deces,
c) în caz de revocare de către  instituţia  sau organizaţia  care la desemnat.

 



  Comisia de acreditare  se întruneşte  o dată  pe lună  sau ori de cate ori  este necesar  şi 
îşi desfăşoară  lucrările  în prezenţa  a cel puţin două  treimi  din numărul  membrilor.
  Persoanele   desemnate    în  condiţiile   art.  3  alin  (1)  trebuie  să  îndeplinească 
următoarele  condiţii:
      j) nu sunt soţ/ soţie  şi nu se află în raport  de rudenie  până la gradul  III  inclusiv 
cu persoane  din conducerea  furnizorului  care solicită  acreditarea; 
     k) nu se află în relaţii cu caracter  patrimonial cu furnizorul. 

Faţă de cele  expuse   anterior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
am întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre alăturat.
    

                                        

DIRECŢIA   JURIDICĂ  ŞI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

DIRECTOR EXECUTIV,
Irina Suliman

Şef Serviciu Juridic- Contencios,
                                                                                               Avizare  Legalitate  Acte,

Adela Ralea Steliana

Întocmit/tehnored. Grigore  Elena
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