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                              Anexa 1 la Hotararea nr        a Consiliului Judetea Hunedoara 

 

 

 

COMPLETARE REGULAMENT 

 

Regulamentul privind cofinantarea furnizorilor privati acreditati de servicii sociale 

in domeniul protectiei copilului 
 

 

Articol I. Regulamentul privind cofinantarea furnizorilor privati acreditati de servicii 

sociale in domeniul protectiei copilului, Anexa 1 la Hotararea nr. 94 a Consiliului 

Judetean Hunedoara, se completeaza, dupa cum urmeaza; 
 

Art. 4 Criterii de eligibilitate se completeaza cu doua alineate noi, alineatul (8) si 

alineatul (9), care vor primi urmatorul continut; 
 

(8) Pentru anul 2018, cofinantarea de la bugetul Consiliului Judetean Hunedoara, prin 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara, a serviciilor 

sociale din domeniul protectiei copilului, asigurate de furnizorii privati acreditati de 

servicii sociale, se realizeaza pentru un numar de maxim 200 de copii aflati cu masura de 

protectie in cadrul acestor servicii si care au domiciliul in judetul Hunedoara, in proportie 

de 50 % din costul standard minim prevazut de HG nr. 978/2015 privind aprobarea 

standardelor minime de cost pentru serviciile sociale. 

(9)  Orice modificare prin act normativ a standardului minim de cost pentru servicii 

sociale atrage modificarea de drept a costului care se va lua in calcul la asigurarea 

cofinantarii prevazute in prezentul Regulament. 
 

Art. 5 Procedura de solicitare a cofinantarii furnizorilor privati acreditati de servicii 

sociale in domeniul protectiei copilului din judetul Hunedoara, pct. 5.2 Documentele 

necesare in vederea justificarii solicitarilor de cofinantare prezentate de furnizorii privati 

acreditati de servicii sociale si pct. 5.3 Evaluarea si selectionarea dosarelor, se 

completeaza cu doua alineate noi, respectiv un alineat nou, in urmatoarea formulare; 
 

5.2. Documentele necesare in vederea justificarii solicitarilor de cofinantare, 

prezentate de furnizorii privati  acreditati de servicii sociale  

(2) Începând cu anul 2018, documentele prevazute la art. 5.2 necesare în vederea 

justificarii solicitarilor de cofinantare vor fi prezentate pentru evaluare și selectionare doar 

de către furnizorii privati acreditați de servicii sociale care nu au mai depus cerere de 

cofinantare și nu au mai beneficiat de cofinantare potrivit prezentului Regulament. 

(3) Pentru furnizorii privati acreditați de servicii sociale cofinantati, care solicita 

prelungirea Conventiei de parteneriat, cererea de solicitare a prelungirii va fi insotita de o 

copie a Conventiei semnata pentru conformitate cu originalul și documemtele prevazute la 

alin. (1) literele d), e), h), k), o) și p). 

    

5.3. Evaluarea și selectionarea dosarelor 

(7) Cererea de solicitare a prelungirii cofinantarii formulata în conditiile alin. (3) pct 5.2 

se depune la Direcția Generala de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Hunedoara. In 
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termen de 10 zile de la depunere, Direcția Generala de Asiatenta Sociala și Protecția  

Copilului Hunedoara va inainta cererea și  documentele justificative Consiliului Judetean 

Hunedoara pentru analiza și incheierea actului aditional de prelungire a Conventiei. 
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