
 

 

Dosar III-E-5                                  
                                                          ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                  HOTARAREA NR.048 
                                                 din 13 februarie 2020 

 

 

privind :  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de 

orientare,  supraveghere si sprijinire a reintegrarii sociale a copilului care 

a savarsit fapte penale si nu raspunde penal, organizat in cadrul  Directiei 

Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 

 
 

Consiliul Judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 13 februarie 2020 ; 
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

rapoartele intocmite de Directia Administratie Publica, Contencios  si Directia Generala 

de Asistenta Sociala si  Protectia Copilului Braila; 

Vazand : 

Avizele Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, 

integrare si relatii internationale si Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului 

public si privat al judetului. 

Hotararea adoptata de Colegiul Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala 

si  Protectia Copilului Braila nr 5/12.02.2020 privind avizarea propunerii de aprobarea a 

Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de orientare, supraveghere 

si sprijinire a reintegrarii sociale a copilului care a savarsit fapte penale si nu 

raspunde penal; 

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.867/2015, pentru 

aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de 

organizare si functionare a serviciilor sociale, modificata prin HG 584/2016 si Hotararii 

Guvernului Romaniei nr.118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale 

In temeiul prevederilor art.182, art. 196 alin 1 litera “a” din Ordonanţa de urgenţă  nr. 

57/2019 privind  Codul administrativ, 

 



 

 

 

HOTARASTE: 

 

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

orientare, supraveghere si sprijinire a reintegrarii sociale a copilului care a savarsit 

fapte penale si nu raspunde penal, in forma prevazuta in  anexa I. 

 

Art.2  - 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                
 


