
 ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

HOTĂRÂREA Nr. 157/2020 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 

 

 Consiliul Judeţean Covasna, 

 întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 12 noiembrie 2020, 

 analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, 

văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna, precum și avizele comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Județean Covasna, 

având în vedere: 

- Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

  - Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

  - Hotărârea de Guvern nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 

serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- Hotărârea Guvernului 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 şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 

sociale pentru serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului 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 şi completările ulterioare; 



- Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 26/2019 privind aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru serviciile de tip familial destinate copiilor din 

sistemul de protecție socială, 

 în baza art. 173 alin. (2) lit. c) şi în temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

      HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna, conform anexei nr. 1.  

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna, conform anexei nr. 2. 

Art. 3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. (1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare în conformitate cu 

prevederile art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 210/2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții 

ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, cu modificarea 

ulterioară, precum și orice alte dispoziții contrare. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

 

Sfântu Gheorghe, la 12 noiembrie 2020. 

                    TAMÁS Sándor 

                         Președinte 

     Contrasemnează, 

   VARGA Zoltán 

   Secretar general al judeţului Covasna 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


