
R O M Â N I A  

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 10/2019 a Consiliului Județean Prahova 

privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Prahova 

 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 17928/13.08.2019 prezentat de președintele Consiliului 

Județean Prahova prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 10/2019 

a Consiliului Județean Prahova privind aprobarea componenței Colegiului Director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și raportul nr. 

17929/13.08.2019 al Direcției juridic contencios și administrație publică; 

- Prevederile art. 14 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare al 

Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal; 
- În temeiul prevederilor art. 173 alin. (5) lit. b) și ale art. 182 alin. (1) și (2) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 
 

Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se modifică și completează Hotărârea nr. 10/2019 a Consiliului Județean 

Prahova privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, astfel: 

a.  Art. 1 punctul 40 va avea următorul cuprins: 

40. Nicoleta  Claudia  Călin  –  membru,  director,  Centrul  de  Îngrijire  și 

Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Liliești-Băicoi - 

DGASPC Prahova; 

b. Art. 1 punctul 8 se revocă; 

Art.  2.  Direcția  Juridic  Contencios  și  Administrație  Publică  va  comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

PREȘEDINTE, 

Bogdan Andrei TOADER 
 

 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR, 

Hermina Adi BÎGIU 
 

 Ploiești, 28 august 2019 

 Nr. 105 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Nr. 17928/13.08.2019 

 

REFERAT DE APROBARE  
 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova este 

instituția publică cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului județean 

Prahova cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției 

copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor 

persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și 

acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale. 

Conducerea Direcției generale se asigură de directorul executiv cu sprijinul 

colegiului director, care are rol consultativ. 

Componența colegiului director al Direcției generale este stabilită prin hotărâre a 

consiliului județean și este constituită din secretarul județului, directorul executiv, 

directorii executivi adjuncți, personalul de conducere din cadrul Direcției generale, 

precum și 3 șefi ai serviciilor publice de interes județean. 

Prin Hotărârea nr. 10/2019, Consiliul Județean Prahova a aprobat componența 

colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova.  

 Prin adresa nr. IA 25634/29.07.2019, înregistrată la Consiliul Județean Prahova 

sub nr. 16606/30.07.2019, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova a transmis unele modificări și completări apărute în structura personalului de 

conducere din cadrul centrelor aflate în organigrama direcției.  

Față de cele expuse mai sus supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect 

de hotărâre. 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Bogdan Andrei TOADER 

 

 

 

 

 

 

        



R O M Â N I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 

ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Nr. 17929/13.08.2019 

 

 

Raport 

 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova este 

instituția publică cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului județean 

Prahova cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției 

copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor 

persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și 

acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale. 

 Conducerea Direcției generale se asigură de directorul executiv cu sprijinul 

colegiului director, care are rol consultativ. 

Componența colegiului director al Direcției generale este stabilită prin hotărâre a 

consiliului județean și este constituită din secretarul județului, directorul executiv, 

directorii executivi adjuncți, personalul de conducere din cadrul Direcției generale, 

precum și 3 șefi ai serviciilor publice de interes județean. 

Prin adresa nr. IA 25634/29.07.2019, înregistrată la Consiliul Județean Prahova 

la nr. 16606/30.07.2019, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova a transmis unele modificări și completări apărute în structura personalului de 

conducere din cadrul centrelor aflate în organigrama direcției, astfel impunându-se 

adoptarea unei hotărâri a Consiliului județean pentru aprobarea acestor modificări.   

Față de cele expuse, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

Director executiv 

 Alina Georgiana TINCĂ 

 

 

 

 

 


