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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. __133____/ 2022______ 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a  

Centrului de primire în regim de urgență Deva 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
Având în vedere referatul de aprobare nr.9435/2022 la proiectul de hotărâre inițiat de 

președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu; 
Văzând adresa nr.31700/2022, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu 

nr.9084/2022 și referatul nr.31699/2022 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara, precum și Hotărârea nr.7/2022 a Colegiului Director al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara;  

În conformitate cu prevederile: 
- Ordinului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr.25/2019 privind aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din 
sistemul de protecţie specială; 

- art.2 alin.1 și alin.2, art.3 alin.1 și alin.2 din Hotărârea Guvernului României 
nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-
cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- art.1 alin.2 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; 

- Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

-  Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;  
- Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare;  
În temeiul art.173 alin.1 lit.a și lit.d, alin.2 lit.c, alin.5 lit.b, art.182, art.191 alin.1 lit.a și 

lit.e, alin.2 lit.a, alin.6 lit.b, art.196 alin.1 lit. a 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 01.06.2022 se aprobă Regulamentul de organizare și 
funcționare a Centrului de primire în regim de urgență Deva, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta. 

Art.2 Începând cu data de 01.06.2022, Hotărârea nr.106/2021, își încetează 
aplicabilitatea.  

Art.3 (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; 
          - Biroului resurse umane salarizare și gestiunea funcției publice. 

Art.4 Prezenta poate fi contestată în termenul și condițiile Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
 
      PREŞEDINTE,                       AVIZAT: 
           NISTOR  Laurențiu                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                         DAN Daniel  


