
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
      H O T Ă R Â R E 

privind închiderea serviciului social  Centrul Gaudeamus  al  Complexului de 
Servicii Comunitare ”Sfânta Filofteia” Câmpina, instituţie fără personalitate 

juridică din cadrul  Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Prahova 

 
 Având în vedere: 
            - Referatul de aprobare nr. 21.590/ 21 septembrie 2022 al domnului 
preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul comun nr. 21.621/  
21 septembrie 2022  al Direcţiei Juridic Contencios şi Administraţie Publică şi al 
Serviciului Resurse Umane privind închiderea  serviciului social Centrul Gaudeamus 
al Complexului de Servicii Comunitare ”Sfânta Filofteia” Câmpina, instituţie fără 
personalitate juridică din cadrul  Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Prahova; 
            - Nota de fundamentare  privind  închiderea  serviciului social  Centrul 
Gaudeamus  al  Complexului de Servicii Comunitare ”Sfânta Filofteia” Câmpina, nr. 
IA 40687/12 septembrie 2022. 

În conformitate cu: 
           - Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
           - Prevederile art. 116 alin (4), art. 123  și art.124 din Legea nr. 272/2004 
privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările 
ulterioare; 
            - Prevederile Hotărârii nr.440/2022 privind  aprobarea Strategiei Naționale  
privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027;  
           - Prevederile Hotărârii nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale 
pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a 
Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului 2014-2016; 
          - Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 150/30.06.2022 
privind aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul județului Prahova;  
          - Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 148/30.06.2022 
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din judeţul Prahova, 
în perioada 2021–2027, a Planului operaţional de acţiune în domeniul Protecţiei 
Copilului în perioada 2021–2027 şi a Planului operaţional de acţiune în domeniul 
Protecţiei Drepturilor Persoanelor Adulte cu Dizabilităţi şi a Persoanelor Vârstnice în 
perioada  2021–2027, cu modificările și completările ulterioare .   
          - Prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
        În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. b), alin. (5) lit.b), 
art. 182 alin. (1) şi alin. (2), 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  (1) Se aprobă  închiderea serviciului social Centrul Gaudeamus - cod 
serviciu social 8790CR-C-I al  Complexului de Servicii Comunitare ”Sfânta 
Filofteia” Câmpina, instituţie fără personalitate juridică din cadrul  Direcţiei  
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova,  cu sediul în Câmpina, 
Str. Mărășești, nr. 38, jud. Prahova. 

           (2) Serviciul social “Centrul GAUDEAMUS" a funcționat fără 
structură organizatorică/de personal  proprie. Activitatea serviciului social a fost 
desfășurată de personalul angajat în cadrul celorlalte servicii sociale care 
funcționează în cadrul  Complexului de Servicii Comunitare ”Sfânta Filofteia” 
Câmpina.  

Art. 2 Prezenta hotarâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. 

Art. 3 Direcţia Juridic Contecios şi Administraţie Publică va aduce la 
cunoştinţă prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 

                         
CONTRASEMNEAZĂ: 

                            SECRETAR GENERAL, 
              Hermina Adi Bîgiu 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploieşti, 29 septembrie 2022 
 
Nr. 269 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 21.621/21 septembrie 2022  
 
      R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind închiderea serviciului social  Centrul Gaudeamus  al  
Complexului de Servicii Comunitare ”Sfânta Filofteia” Câmpina, instituţie fără 

personalitate juridică din cadrul  Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Prahova 

 
             În conformitate cu prevederile art. 116 alin (4), art. 123  și art.124  din Legea nr. 
272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și prevederile Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
148/30.06.2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din judeţul 
Prahova, în perioada 2021–2027, a Planului operaţional de acţiune în domeniul Protecţiei 
Copilului în perioada 2021–2027 şi a Planului operaţional de acţiune în domeniul 
Protecţiei Drepturilor Persoanelor Adulte cu Dizabilităţi şi a Persoanelor Vârstnice în 
perioada  2021–2027, cu modificările și completările ulterioare .  
            Cu respectarea prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, se propune: 

-  închiderea serviciului social Centrul Gaudeamus - cod serviciu social  
8790CR-C-I  al  Complexului de Servicii Comunitare ”Sfânta Filofteia” Câmpina, 
instituţie fără personalitate juridică din cadrul  Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Prahova,  cu sediul în Câmpina, Str. Mărășești, nr. 38, jud. Prahova. 
          Serviciul social “Centrul GAUDEAMUS" a funcționat fără structură organizatorică/ 
de personal  proprie. Activitatea serviciului social a fost desfășurată de personalul  angajat 
în  cadrul celorlalte servicii sociale care funcționează în cadrul  Complexului de Servicii 
Comunitare ”Sfânta Filofteia” Câmpina.  
         Propunerea de închidere a Centrului Gaudeamus al  Complexului de Servicii 
Comunitare  ”Sfânta Filofteia” Câmpina,  a fost avizată de  Colegiul Director al Direcției 
Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Prahova, conform  Hotărârii nr. 
5/2022 . 
                  Avizăm favorabil proiectul de hotărâre, cu încadrarea în limita fondului de 
cheltuieli  de personal  aprobat  pentru anul 2022. 
  
Director executiv,  
Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică 
                                                Şef serviciu resurse umane, 
TINCĂ ALINA GEORGIANA           ION ELENA 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 21.590/21 septembrie 2022  
 
 
     REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind închiderea serviciului social  Centrul Gaudeamus  al  
Complexului de Servicii Comunitare ”Sfânta Filofteia” Câmpina, instituţie fără 

personalitate juridică din cadrul  Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Prahova 

 
                      În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. b) și c), 
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: 
      Prevederile Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din judeţul Prahova, în 
perioada 2021–2027 și  a Planurilor operaționale  de acțiune în domeniul protecţiei 
copilului și  în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi şi a 
persoanelor vârstnice, scrisoarea  nr. IA 40686/12 septembrie 2022  a Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, precum  şi prevederile Hotărârii  nr. 
797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, se consideră 
necesară şi oportună închiderea serviciului social Centrul Gaudeamus - cod serviciu social 
8790CR-C-I al  Complexului de Servicii Comunitare ”Sfânta Filofteia” Câmpina, instituţie 
fără personalitate juridică din cadrul  Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Prahova,  cu sediul în Câmpina, Str. Mărășești, nr. 38, jud. Prahova. 
          Serviciul social “Centrul GAUDEAMUS" a funcționat fără structură organizatorică/ 
de personal  proprie. Activitatea serviciului social a fost desfășurată de personalul  angajat 
în  cadrul celorlalte servicii sociale care funcționează în cadrul  Complexului de Servicii 
Comunitare ”Sfânta Filofteia” Câmpina.  
          Având în vedere aceste obiective se supune spre aprobare prezentul proiect de 
hotărâre.   
 

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

 


