
ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

privind desemnarea a trei consilieri judeţeni în Colegiul director al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov 

Consiliul Judeţean Ilfov;

 Având în vedere:

-  Expunerea  de  motive  a  preşedintelui  şi  vicepreşedinţilor  Consiliului  Judeţean 
Ilfov, înregistrată cu  nr. ______/_____2012;
-  Raportul  Direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov, 
înregistrat  sub nr._____/_____2012;
- 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;
-    În  conformitate  cu  prevederile art. 6 din  Anexa  1 la   Hotărârea   Guvernului 
nr.  1434/2004  privind  atribuţiile  şi  Regulamentul-cadru  de  organizare  şi 
funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, 
republicată, modificată şi completată; 

În temeiul prevederilor  art.45 alin.(5), art. 91 alin. 1 lit. f), art.97 şi art. 115 
din Legea nr.215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată, modificată şi 
completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se desemnează să facă parte din Colegiul director al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, următorii consilieri judeţeni:
1._________________
2._________________
3._________________ 



Art.  2 Organizarea,  funcţionarea  şi  atribuţiile  Colegiului  director  sunt  stabilite 
potrivit  prevederilor  legale  prin  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov.

Art.3 Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.16/2008 îşi încetează aplicabilitatea.

Art.  3  Direcţiile  de  specialitate  vor  aduce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei 
hotărâri.

PREŞEDINTE,
MARIAN   PETRACHE

Avizează 
SECRETAR  AL  JUDEŢULUI,

MONICA TRANDAFIR 

Nr.
Din._______2012



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr._____/______ 2012

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate  cu prevederile art.  6 din Anexa 1  Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare ale  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004  privind  atribuţiile şi 

Regulamentul  -cadru de organizare  şi  funcţionare  ale Direcţiei   generale  de 

asistenţă socială şi protecţia  copilului  ,,Colegiul director al Direcţiei generale  

este compus din directorul executiv,  directorii  executivi  adjuncţi,  personalul de  

conducere din cadrul Direcţiei generale, precum şi 3 consilieri judeţeni, având cu  

precădere  studii  socioumane,  propuşi  de  preşedintele  consiliului  judeţean.  

Preşedintele colegiului director este secretarul general al judeţului  .’’  

 Organizarea,  funcţionarea  şi  atribuţiile  Colegiului  director  sunt  stabilite, 

potrivit legii, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov.

Colegiul director se întruneşte în şedinţa ordinară trimestrial, la convocarea 

directorului  executiv  precum  şi  în  şedinţa  extraordinară,  ori  de  câte  ori  este 

necesar, la cererea directorului executiv, a preşedintelui colegiului director sau a 

unuia dintre directorii executivi adjuncţi.

          La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele 

consiliului judeţean, membrii comisiei pentru protecţia copilului şi alţi consilieri 

judeţeni, precum şi alte persoane invitate de membrii colegiului director.



Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi 

din numărul membrilor săi şi a preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin 

colegiul director adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
 

Faţă de cele precizate mai sus am am iniţiat Proiectul de hotărâre alăturat, 

care îl supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,
MARIAN   PETRACHE 

VICEPREŞEDINTE,                                             VICEPREŞEDINTE,
 Manicea Cristina                                                        Mihai   Barbu



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr._____/______  2012

RAPORT

În conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul-cadru de organizare 

şi  funcţionare ale  Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială  şi  Protecţia  Copilului 

aprobat  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  1434/2004  privind   atribuţiile  şi 

Regulamentul  -cadru de organizare  şi  funcţionare  ale Direcţiei   generale  de 

asistenţă socială şi protecţia  copilului    “Colegiul director al Direcţiei generale 

este  compus din directorul  executiv,  directorii  executivi  adjuncţi,  personalul  de 

conducere din cadrul Direcţiei generale, precum şi 3 consilieri judeţeni, având cu 

precădere  studii  socioumane,  propuşi  de  preşedintele  consiliului  judeţean. 

Preşedintele colegiului director este secretarul general al judeţului.”

 Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului director se stabilesc prin 

Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  ale  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Ilfov.

Colegiul director se întruneşte în şedinţa ordinară trimestrial, la convocarea 

directorului  executiv  precum  şi  în  şedinţa  extraordinară,  ori  de  câte  ori  este 

necesar, la cererea directorului executiv, a preşedintelui colegiului director sau a 

unuia dintre directorii executivi adjuncţi.

         La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele 

consiliului judeţean, membrii comisiei pentru protecţia copilului şi alţi consilieri 

judeţeni, precum şi alte persoane invitate de membrii colegiului director.



    Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale prevăzute  de 

prevederile  art.  7  Anexa  1  din  Hotărârea   Guvernului   nr.  1434/2004 privind 

atribuţiile  şi  Regulamentul   -cadru  de  organizare   şi  funcţionare   ale  Direcţiei 

generale  de  asistenţă socială şi protecţia  copilului :

    a) analizează şi controlează activitatea Direcţiei generale; propune directorului 

executiv măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor Direcţiei generale;

    b)  avizează  proiectul  bugetului  propriu  al  Direcţiei  generale  şi  contul  de 

încheiere a exerciţiului bugetar;

    c) avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul executiv al 

Direcţiei generale, avizul fiind consultativ;

    d)  propune  consiliului  judeţean,  modificarea  structurii  organizatorice  şi  a 

regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  ale  Direcţiei  generale,  precum  şi 

rectificarea bugetului, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia;

    e) propune consiliului judeţean, înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul 

Direcţiei generale, altele decât bunurile imobile, prin licitaţie publica organizată în 

condiţiile legii;

    f)  propune consiliului  judeţean,  concesionarea sau închirierea  de bunuri  ori 

servicii  de către  Direcţia  generală,  prin licitaţie  publica organizată  în condiţiile 

legii;

    g) întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul 

de funcţii, precum şi premierea şi sporurile care se acorda la salariul personalului 

Direcţiei  generale,  cu  încadrarea  în  resursele  financiare  alocate  de  consiliul 

judeţean, în conditiile legii.

    Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a 

consiliului judeţean.

Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenta a cel puţin doua treimi 

din numărul membrilor săi şi a preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin 

colegiul director adopta hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.



Având  în  vedere  cele  precizate  şi  ţinând  cont  de  prevederile  legale  în 

materie,  am întocmit  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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