ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Statului de funcții
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protec ția Copilului Călăra și
Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședinta ordinară din 29 .05.2019,
Având în vedere:
- raportul Compartimentului Guvernanţă Corporativă şi Instituţii Publice Subordonate, înregistrat
sub nr. 9268 din 24.05.2019;
- raportul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- nota de fundamentare a Direcției Generale de Asisten ță Socială și Protec ția Copilului Călăra și,
nr.38626 din 24.05.2019, înregistrată la Consiliul Judetean Calarasi sub nr.9252 din 24.05.2019;
- procesul-verbal al ședinței Colegiului Director nr. 38486 din data de 23 .05.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Jude țean Călăra și nr. 12/2011 privind aprobarea Organigramei, a
Statului de functii și a Regulamentului de Organizare si Func ționare ale Direc ției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Călăra și, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Jude țean Călăra și nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor de
bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, Cabinetul Pre ședintelui precum şi
pentru serviciile publice din subordinea acestuia;
- prevederile art. 8 alin. (1) şi art. 15 alin. (4) lit. g) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.
797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si func ționare ale serviciilor publice
de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), d), f), alin. (2) lit. c) si alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Se aprobă modificarea Statului de functii al Direc ției Generale de Asisten ță Socială și
Protecția Copilului Călărași, dupa cum urmează:
a) se transformă postul vacant de inspector de specialitate I în administrator I din cadrul CSC
Olteniţa, poziția 866 din Statul de funcții;
b) se transformă postul vacant de infirmier în inspector de specialitate I, din cadrul CRRN
Plătăreşti, poziția 673 din Statul de funcții.
Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliul
Județean Călărași nr. 12/2011 privind aprobarea Organigramei, a Statului de func ții și a
Regulamentului de Organizare și Functionare ale Direc ției Generale de Asisten ță Socială și Protec ția
Copilului Călărași, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
Art. 3. – Compartimentul Guvernanță Corporativă și Institu ții Publice Subordonate și Direc ția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăra și vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei Hotărâri.
Secretarul județului, prin Serviciul Juridic, va comunica prezenta hotărâre celor interesa ți.
PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ
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