ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare
pentru Serviciul Asistență Maternală – management de caz
pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.11.2019,
Având în vedere:
- raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă, Sănătate și Instituții Publice
Subordonate, înregistrat sub nr. 19705 din 21.11.2019;
- avizul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- Nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Călăraşi, nr.77205 din 21.11.2019, înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 19658 din
data de 21.11.2019;
- prevederile art. 15 alin. 4 lit. d) din Anexa nr. 1 a Regulamentului - cadru de organizare
şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 797/2017, cu modificările și completerile ulterioare;
- prevederile art. 113 alin. (5) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 26/2019
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial
destinate copiilor din sistemul de protecție specială;
- prevederile art. 2, art. 3 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și
funcționare a serviciilor sociale, precum și ale Anexei, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d) şi f), alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. d) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
ARTICOL UNIC. – (1) Se modifică Regulamentul de organizare și funcționare pentru
Serviciul Asistență Maternală, în sensul că atât în titlu cât și în cuprinsul acestuia se va înlocui
sintagma ”Serviciul asistență maternală” cu sintagma ”Serviciul Asistență Maternală –
management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP”.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei se modifică, potrivit prevederilor alineatului
(1), Hotărârile Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 113 din 26.06.2019 – Anexa nr. 4 şi Hotărârea nr.
137 din 30.07.2019.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare
Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ
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