
ROMANIA 
JUDEJUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 

HOT ARAREA NR.94/2017 
privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Hunedoara nr.55/2017, referitoare 
la aprobarea Regulamentelor pentru finantarea furnizorilor privati de servicii sociale 

in domeniul ,protectiei copilului ~i in domeniul protectiei persoanei adulte cu 
handicap/persoanei varstnice 

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA, 
Avand in vedere proiectul de hotarare nr.95/2017 initiat de Pre~edintele 

Consiliului Judetean Hunedoara, domnul Bobora Mircea Flaviu, precum ~i raportul 
de specialitate nr.6699/2017 al Serviciului juridic contencios ~i relatii cu consiliile 
locale; 

Vazand adresa nr.16094/2017 a Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i 
Protectia Copilului Hunedoara, prin care se solicita modificarea Regulamentelor 
prevazute in Anexa nr.1 ~i Anexa nr.2 ale Hotararii Consiliului Judetean Hunedoara 
nr.55/2017 privind aprobarea Regulamentelor pentru finantarea furnizorilor privati de 
servicii sociale in domeniul protectiei copilului ~i in domeniul protectiei persoanei 
adulte cu handicap/persoanei varstnice; 

Luand Tn considerare Rapoartele Comisiilor de evaluare ~i verificare a 
cererilor depuse de furnizorii privati de servicii sociale nr.14.355/25.04.2017, 
nr.14356/25.04.2017, nr.14.357/25.04.2017 si nr.14.358/25.04.2017 Tnaintate . 
Consiliului Judetean Hunedoara prin Adresa nr.5645/26.04.2017; 

In confo~mitate cu prevederile art.2 lit.c pct.9 din Regulamentul-cadru de 
organizare ~i functionare a directiei Generale de asistenta sociala ~i protectia 
copilului aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.1434/2004, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

in baza dispozitiilor art.112 alin.(3) lit.q, art.135 alin.(1) lit.a din Legea 
asistentei sociale nr.292/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale 
Ordonanta Guvernului Romaniei nr.68/2003 privind serviciile sociale; 

in' temeiul prevederilor art.91 alin. 6 lit.a ~i ale art.97 alin.1 din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

HOTARASTE: . 
Art. 1. Se aproba modificarea Regulamentelor prevazute la . art.1 ~ i art.2 din 

Hotararea nr.55/2017 a Consiliului Judetean Hunedoara privind aprobarea 
Regulamentelor pentru finantarea furnizorilor privati de servicii sociale in domeniul 



protectiei copilului ~i in domeniul protectiei persoanei adulte cu handicap/persoanei 
varstnice, conform in Anexei nr.1 ~i Anexei nr.2 care fac parte integranta din 
prezenta. 

Art.2 lmputernice~te pe Pre~edintele Consiliului Judetean Hunedoara, 
domnul Mircea Flaviu Bobora sa incheie ~i sa semneze conventiile de parteneriat 
cu furnizorii privati de servicii sociale, selectati in baza prezentului regulament, in 
numele ~i pe seama U.A.T. Judetul Hunedoara, conform anexelor mentionate la 
art.1 din prezenta. 

Art. 3. Dispozitiile contrare prezentei se abroga. 
Art.4.(1) Prezenta hotarare se comunica Directiei Generale de Asistenta 

Sociala ~i Protectia Copilului Hunedoara ~i celor interesati prin grija Serviciului 
administratiei publice locale, relatii publice, A.T.O.P. din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Hunedoara. 

- - -- - (2)- Prezenta- poate-fi-contestata-in-termenul, i conditiile-t:egi' 
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile ~ i completari le ulterioare. 

I 
PRE§ \ DINTE, 

Mircea Fla iu Bobo 

Deva, la 15 mai 2017 

CONTRASEMNEAZA: 
SECRET AR AL JUDETULUI, 

Dumitru Sori ~tefoni 


