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                                              ROMANIA 
                                        JUDETUL BRAILA 

 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                     HOTARAREA NR.310 

                            din 21 decembrie 2022 
 

privind :  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului pentru 

viata independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Magnolia’’ Faurei 

din cadrul Centrului cu module de tip familial ,,Floare de Colt’’ organizat in 

cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 

 
Consiliul Judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 21 decembrie 2022; 
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 

rapoartele de specialitate ale Directiei administratie publica, contencios,  Biroul Resurse 
Umane, Salarizare si Directiei Generale de Asistenta Sociala si  Protectia Copilului Braila 
nr.457 /05.01.2022; 
Vazand : 

✓ Avizele Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale  si Comisiei pentru sanatate si protectie sociala; 

✓ Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.272/23.12.2021 privind infiintarea Centrului 
pentru viata independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Magnolia’’ Faurei 
in cadrul Centrului cu module de tip familial ,,Floare de Colt’’ - DGASPC Braila prin 
reorganizarea  Locuintei protejate pentru tineri cu dizabilitati ,,Magnolia'' – Faurei ; 

✓ Prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.867/2015, pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare 
si functionare a serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare 

Conform prevederilor art.173, alin.1 lit ‘,,d’’ coroborat cu alin 5, lit ,,b’’ din Ordonanţa de 
urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;  

In temeiul prevederilor art.182 si art. 196 alin (1) litera ,,a” din Ordonanţa de urgenţă  nr. 
57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 
HOTARASTE: 

 

Art.1 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Centrului pentru viata 

independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Magnolia’’ Faurei din cadrul Centrului 

cu module de tip familial ,,Floare de Colt’’ organizat in cadrul  Directiei Generale de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului Braila, in forma prevazuta in anexa, parte integranta din 

hotarare. 

Art.2  La data adoptarii prezentei hotarari inceteaza aplicabilitatea Hotararii 

Consiliului Judetean Braila nr.15/31.01.2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare al Centrului pentru viata independenta pentru persoane adulte cu 

dizabilitati ,,Magnolia’’ Faurei din cadrul Centrului cu module de tip familial ,,Floare de Colt’’, 

organizat in cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila.  

Art.3  Prin grija Directiei administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi 

comunicata Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila.  

 Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 

                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
 FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU 


