
 
HOTĂRÂRE DE GUVERN 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asistenţei sociale 
 
 
 
În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,  

 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 
 
 
Art.I - Hotărârea de Guvern nr.1434/2 septembrie 2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru 
de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare se modifică şi se completează după cum urmează: 
 
„Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de 
organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 21 iulie 2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
  
„La art.2, lit.c), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins: 
„1^1. Contribuie la dezvoltarea economiei sociale prin promovarea formelor şi iniţiativelor de 
economie socială.” 
 
La art.3, după alin.(2) se introduce un nou alineat, alin.(2^1), cu următorul cuprins: 
„(2^1) În vederea promovării incluziunii active a persoanelor aflate în dificultate, Direcţia generală 
poate organiza, în nume propriu sau în parteneriat, şi cu aprobarea consiliului judeţean, respectiv 
consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, compartimente care au ca responsabilităţi 
acordarea de consiliere şi asistenţă pentru promovarea şi susţinerea iniţiativelor de economie socială, 
precum şi monitorizarea activităţilor de economie socială”. 
 
Art.II - Hotărârea de Guvern nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare 
şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, cu modificările şi completările 
ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează: 
 
„Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.90/2003 privind Regulamentul-cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 81 din 7 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 
La art.3, alin.(2), lit.B se introduce, după litera k) o nouă literă, litera k ^1), cu următorul 
cuprins: 
„k^1. Sprijină, singure sau în parteneriat, iniţiativele de economie socială.” 
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