
 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea art. 2 din H.C.J. Dolj nr. 237/2020 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj în Consiliile 

Consultative ale Unităților Medico-Sociale din subordinea Consiliului 

Județean Dolj 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în şedință ordinară,  

având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind 

modificarea art. 2 din HCJ Dolj nr. 237/2020, nr. 241/06.01.2021, întocmit de 

Direcția Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare și 

Monitorizare Instituții Subordonate, raportul Serviciului juridic nr. 

582/11.01.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

demisia Dnei Păsculescu Veta, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu 

nr. 32718/30.12.2020,  

în baza art. 3 alin. (3) lit. a) din H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență 

medico-sociale, 

în baza art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 

ulterioare, 

în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. f, art. 182 și art. 196 alin. (1) 

lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

 Art. 1 – Consiliul Județean Dolj ia act de demisia nr. 32718/30.12.2020 

doamnei Păsculescu Veta din calitate de reprezentant al Consiliului Județean 

Dolj în Consiliul Consultativ al Unității Medico-Sociale Bechet. 

 

Art. 2 - Se modifică în mod corespunzător art. 2 din Hotărârea Consiliului 

Județean Dolj nr. 237/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului 



Județean Dolj în Consiliile Consultative ale Unităților Medico-Sociale din 

subordinea Consiliului Județean Dolj, care va avea următorul conținut: 

,,Se desemnează dl/dna ……………………………, în calitate de 

reprezentant al Consiliului Județean Dolj în Consiliul Consultativ al Unității 

Medico-Sociale Bechet,,. 

 

Art.3–Prezenta hotătărâre face parte integrantă din H.C.J. nr.237/2020 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj în Consiliile 

Consultative ale Unităților Medico-Sociale din subordinea Consiliului Județean 

Dolj. 

Art.4-Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 

237/2020 rămân nemodificate.     

 

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

însărcinează direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, Unitatea 

Medico-Socială Bechet și persoana nominalizată la art. 2. 

 

 Art. 6 - Prezenta hotărâre se va comunica Unității Medico-Sociale Bechet 

și persoanei nominalizate la art.2. 

   

 

 

 

 

Nr. _____      Adoptată la data de _______ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

         PREȘEDINTE,                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
 

DORIN- COSMIN VASILE                SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI                       

                                                                           

                                                                                    ANDA NICOLAE 

  

                                                                

 

 

 

 
 



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE 

INSTITUȚII SUBORDONATE 

Nr. 241/06.01.2021 

                                         

                                                                                            

                                                                                          PREȘEDINTE, 

 

                                                                                DORIN COSMIN VASILE 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre  privind modificarea art. 2 

din H.C.J. Dolj nr. 237/2020 privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului Județean Dolj în Consiliile Consultative ale Unităților Medico-

Sociale din subordinea Consiliului Județean Dolj 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 146/2004 unitățile de 

asistență medico-sociale din județul Dolj, care se aflau în subordinea consiliilor 

locale, au trecut în subordinea Consiliului Județean Dolj, începând cu data de 

01.10.2004. Astfel, există 7 unități de asistență medico-sociale subordonate CJ 

Dolj, și anume: 

1. Unitatea Medico-Socială Amărăștii de Jos; 

2. Unitatea Medico-Socială Bechet; 

3. Unitatea Medico-Socială Brabova; 

4. Unitatea Medico-Socială Cetate; 

5. Unitatea Medico-Socială Melinești; 

6. Unitatea Medico-Socială Plenița; 

7. Unitatea Medico-Socială Sadova. 

 

Conducerea unităților de asistență medico-sociale este asigurată de către 

director.  

Conform dispozițiilor art.3 alin.(3) lit.a) din Hotărârea de Guvern nr. 

412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și 

finanțarea unităților de asistență medico-sociale, ,,În realizarea atribuțiilor sale, 

directorul este sprijinit de un consiliu consultativ compus din 5 membri 

desemnați după cum urmează: 

a) un reprezentant al autorității administrației publice locale prin a cărei 

hotărâre a fost înființată unitatea de asistență medico-socială.” 

 



Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 237/15.12.2020 au fost 

desemnați reprezentanții Consiliului Județean Dolj în Consiliile Consultative ale 

unităților medico-sociale din subordinea C.J. Dolj.  

La data de 30.12.2020, reprezentantul Consiliului Județean Dolj în 

Consiliul Consultativ al Unității Medico-Sociale Bechet, Dna Păsculescu Veta, 

și-a prezentat demisia din această funcție. Consiliul Județean Dolj a luat act de 

demisie, astfel că se impune desemnarea unui alt reprezentant al CJ Dolj în 

Consiliul Consultativ al Unității Medico-Sociale Bechet.    

 Pentru aceste considerente, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre   

privind modificarea art. 2 din HCJ Dolj nr. 237/2020. 

 

 

 

  

 

 DIRECTOR EXECUTIV, 

 

              LARISA RĂDUCAN 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Întocmit, 

 

                                                                      Consilier Ema Stancovici 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.582/11.01.2021 

 

 

 

 

   RAPORT DE SPECIALITATE 

  asupra Proiectului de hotărâre privind  

modificarea art. 2 din H.C.J. Dolj nr. 237/2020 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj  

în Consiliile Consultative ale Unităților Medico-Sociale  

din subordinea Consiliului Județean Dolj 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, 

Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat Proiectul de hotărâre privind 

modificarea art.2 din H.C.J. Dolj nr. 237/2020 privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului Județean Dolj în Consiliile Consultative ale Unităților 

Medico-Sociale din subordinea Consiliului Județean Dolj propus de președintele 

Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat:modificarea art.2 din H.C.J. Dolj nr. 237/2020 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj în Consiliile 

Consultative ale Unităților Medico-Sociale din subordinea Consiliului 

Județean Dolj; 

  

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 

regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 

respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă 

prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

 

- art.3 alin.3 lit.a) din H.G. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale; 

-art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 



-art.173 alin.(1) lit.f), art.182 și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului juridic: nu este cazul; 

     

     Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 

respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui 

compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre 

dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului 

Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind 

elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

        

 

 

 

          AVIZAT,                                                                                     ÎNTOCMIT, 

      ȘEF SERVICIU                     Consilier Juridic, 

 

   DAIANA STOICA                                                                  Manea Mioara-Veronica 

 

 

 

 

 




