
Dosar III-E-5  
COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                              ROMANIA 
                                                        JUDETUL BRAILA 

                   CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                     HOTARAREA NR.86 
                                         din 27 mai 2021 
 
 

privind: aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare ale serviciilor sociale 
de zi destinate copiilor cu dizabilitati, organizate in cadrul Directiei Generale 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 

 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 mai 2021; 
Avand in vedere Referatul de aprobare a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 

Rapoartele de specialitate ale Directiei administratie, publica, contencios, sub 
nr.9643/17.05.2021, Biroul resurse umane, salarizare nr. 9623/17.05.2021 si Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila nr.22226/10.05.2021; 

      Vazand: 
- Avizele Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 

internationale si Comisiei de buget – finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului ; 

- Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Adresa nr.22091/10.05.2021 a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Braila inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.9246/10.05.2021; 

-  Prevederile Hotararii Guvernului Romaniei Nr. 476/2019 din 3 iulie 2019 pentru 
modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale; 

Potrivit dispozitiilor art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative, republicata; 

In temeiul prevederilor art. 182 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de urgenta nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, 

 
H O T A R A S T E : 

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

Recuperare ca serviciu social de zi din cadrul Complexului de servicii pentru copii si tineri cu 
dizabilitati “Pescarusul”, in forma prevazuta in anexa I, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 – Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Centrului de zi de 
recuperare pentru copii cu tulburari de spectru autist si/sau alte dizabilitati din comunitate ca 
serviciu social de zi din cadrul Complexului de servicii pentru copii si tineri cu dizabilitati 
“Pescarusul”, in forma prevazuta in anexa II, parte integranta din prezenta hotarare. 
 



Art.3 – La data adoptarii prezentei hotarari, prevederile art.1 si art.7 din Hotararea 
Consiliului Judetean Braila nr.201/28.11.2016 privind aprobarea Regulamentelor de 
organizare si functionare ale serviciilor sociale destinate protectiei copilului, organizare in 
cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila isi inceteaza 
aplicabilitatea. 

Art.4 - Prin grija compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie 
publica, contencios prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor interesate. 
 
 

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi.  

 
 
   
 
       PRESEDINTE,                                                  CONTRASEMNEAZA 

                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                      DUMITREL PRICEPUTU 
 

 

 


