
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA             
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova – aparat propriu,  

asistenți maternali profesioniști și asistenți personali profesioniști 
 

Având în vedere: 
         Referatul de aprobare nr. 9218/18 aprilie 2022 al domnului preşedinte al 
Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul nr. 9219/18 aprilie 2022 al 
Serviciului Resurse Umane pentru modificarea regulamentului  de organizare şi 
funcţionare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova – aparat propriu,  asistenți maternali profesioniști și asistenți personali 
profesioniști aprobat conform anexei nr.3 la  Hotărârea Consiliului Județean Prahova 
nr. 158/28.07.2021 privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a 
regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Prahova – aparat propriu,  asistenți maternali 
profesioniști și asistenți personali profesioniști; 
        Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
        Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare; 
        Prevederile din Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 
        Prevederile Hotărârii nr.797/2017 privind aprobarea Regulamentelor Cadru de  
Organizare și Funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurii 
orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare; 
        Hotărârea nr. 2/2022 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Prahova; 
        Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 158/28.07.2021 privind modificarea 
organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare şi funcţionare 
pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova – aparat 
propriu,  asistenți maternali profesioniști și asistenți personali profesioniști; 
          În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. b), alin.(5)  lit.b) ale 
art. 182 alin. (1) şi alin. (2)  precum şi ale art.196 alin.(1) lit. a)  din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 
Art. 1 Articolul 12 alineatul (3), litera b) din  anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova nr.158/28.07.2021 privind modificarea organigramei, a statului de 
funcții și a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova – aparat propriu,  asistenți maternali 
profesioniști și asistenți personali profesioniști  se modifică și va avea următorul 
cuprins:  
  ,,b) exercită funcția de ordonator terțiar de credite;”   



Art. 2  Celelalte prevederi ale anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Prahova 
nr. 158/28.07.2021  rămân nemodificate.  
Art. 3  Prezenta hotarâre va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Prahova. 
Art. 4 Direcţia Juridic Contecios şi Administraţie Publică comunică prezenta 
dispoziție celor interesați. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
                         

CONTRASEMNEAZĂ: 
                             SECRETAR GENERAL, 

              Hermina Adi Bîgiu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploieşti, 28 aprilie 2022 
 
Nr. 107 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 9218 /18 aprilie 2022  
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare 
pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova – aparat 

propriu,  asistenți maternali profesioniști și asistenți personali profesioniști 
 
 

          În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. b) și c) și 
alin.(5) lit. b)  precum și ale art.182 și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ  „Consiliul judeţean hotărăște 
înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice, societăți și regii autonome  
și aprobă, în condițiile legii, la propunerea președintelui consiliului județean, 
organigrama, statul de funcţii și regulamentul de organizare și funcţionare ale 
aparatului de specialitate al consilului județean, precum și ale instituţiilor  și 
serviciilor publice  de interes judeţean și ale societăţilor și regiilor autonome de 
interes judeţean.”  
     Văzând scrisoarea nr. IA 14271/04.04.2022 și Nota de fundamentare nr. IA 
16.220/13.04.2022  ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Prahova privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova – aparat propriu, asistenți 
maternali profesioniști și asistenți personali profesioniști, urmare a înființării în luna 
decembrie 2021 a serviciilor sociale pentru persoane adulte din subordinea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova ca entități fără 
personalitate juridică  se consideră necesară şi oportună modificarea art.12 alin.(3) 
din regulamentul de organizare și funcționare al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Prahova – aparat propriu, asistenți maternali 
profesioniști și asistenți personali profesioniști aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova nr.158/28.07.2021,  în sensul că: 
 “Directorul executiv îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale: 
……………..….. 
b) exercită funcția de ordonator terțiar de credite;”; 
............................. 
Având în vedere aceste obiective  supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.   
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
IULIAN DUMITRESCU 

 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 9219 / 18 aprilie 2022  
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare 
pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova – aparat 

propriu,  asistenți maternali profesioniști și asistenți personali profesioniști 
 
  

 
              În conformitate cu prevederile cadrului general de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, a 
prevederilor art. 16 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum și cu prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale altor 
acte normative secundare aplicabile domeniului şi având în vedere  scrisoarea  nr. IA 
14271/04.04.2022  și Nota de fundamentare nr. IA 16.220/13.04.2022  ale  Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, ca urmare a înființării în 
luna decembrie 2021 a serviciilor sociale pentru persoane adulte din subordinea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova ca entități fără 
personalitate juridică se propune modificarea art.12 alin.(3)  lit b) din regulamentul de 
organizare și funcționare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Prahova –aparat propriu, asistenți maternali profesioniști și asistenți 
personali profesioniști aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova 
nr.158/28.07.2021  după cum urmează: 
 
 “Directorul executiv îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale: 
……………..….. 
b) exercită funcția de ordonator terțiar de credite;”, 
 
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 

ŞEF SERVICIU, 
Ion Elena 


