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CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. ______/_____________ 
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
Având în vedere referatul de aprobare nr.875/2021 la proiectul de hotărâre inițiat de 

președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor; 
Văzând nota de fundamentare nr.779/2021, a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Hunedoara, precum și Hotărârea nr.2/2021 a Colegiului Director al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara;  

În baza avizului consultativ nr.28/10.10.2019 și adresei nr.2820/DPSS/07.10.2019 ale 
Ministerului Muncii și Justiției Sociale;  

În conformitate cu prevederile: 
- Standardului 4 – Structura organizatorică, pct 4.2.5. din Anexa 1 la Ordinul 

Secretariatului General al Guvernului României nr.600/2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităților publice; 

- Hotărârii Guvernului României nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.4 din Hotărârea Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi 
a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 
8 din Anexa 1 la  H.G. nr. 797/2017; 

- art.17 alin.5, art.40 alin.1, art.41 alin.3 lit.b, art.50 lit.a și lit.b, art.51 lit.a, art.55 lit.a și 
lit.b, art.56 alin.1 lit.a și lit.c, din Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- art.27 alin.3 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.30, art.32 alin.1, alin.2 lit.a din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art.28 alin.1- Anexa 6, art.173 alin.1 lit.a, alin.2 lit.c, art.182, art.191 alin.1 
lit.a, alin.2 lit.a, art.196 alin.1 lit.a, art.409 alin.3 lit.b, art.466 alin.2 lit.a și lit.b, art.473, art.477 
alin.1, art.478 alin.1 și alin.2, art.502 alin.1 lit.c, lit.d și lit.f, art.506 alin.1 lit. b, art.507 alin.2 și 
alin.4 lit.b, art.509 alin.1, alin.2, art.510 alin.1, art.511, art.513 alin.1 lit.g, art.515 alin.5, 
art.539, art.540, art.551 alin.3, art.554 alin.1, alin.3 și alin.5, art.555, din Ordonanța de urgență 
a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  
 
 

 
 



 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

Art.1 Începând cu data de 01.02.2021 se aprobă organigrama Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, conform Anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta.  

Art.2 Începând cu data de 01.02.2021 se aprobă statul de funcții al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, conform Anexei nr.2 care face parte din 
prezenta.  

Art.3 Începând cu data de 01.02.2021 articolul 1 și articolul 2 din Hotărârea 
nr.224/2020 a Consiliului Județean Hunedoara se abrogă. 

Art.4 (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara. 
           (2) Prezenta se va comunica prin grija Serviciului administrație publică locală și 
relații publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara: 
          - Instituției Prefectului – Județul Hunedoara; 
          - Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara; 
          - Serviciului resurse umane salarizare și gestiunea funcției publice. 

Art.5 Prezenta poate fi contestată în termenul și condițiile Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 
 
 
      PREŞEDINTE,                       AVIZAT: 
             Laurențiu NISTOR                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
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