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                                                         Proiect de Hotărâre 

privind aprobarea  Completării Regulamentelor privind cofinanţarea furnizorilor 

privaţi acreditaţi de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în domeniul 

protecţiei persoanei adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul 

Hotararii nr. 55/2017 si a Hotararii nr. 94/2017 ale Consiliului Judetean Hunedoara 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
 Având în vedere Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Hunedoara prin care solicită aprobarea Completării Regulamentelor privind 

cofinanţarea furnizorilor privaţi acreditaţi de servicii sociale în domeniul protecţiei 

copilului şi în domeniul protecţiei persoanei adulte cu handicap  sau persoanei vârstnice; 

 În conformitate cu prevederile art. 10 lit. e pct. 8 din Regulamentul cadru de 

organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

aprobat prin Hotărârea Guvernului României Nr. 797/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor art. 112 alin. (3) lit. q) şi art. 135 alin.(1) din Legea asistenţei 

sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului 

României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ultrerioare; 

 În temeiul prevederilor  art. 91 alin. 6 lit. a şi art. 97 alin. 1 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
 

Hotărăşte 

 

 Art 1. Se aprobă Completarea Regulamentului privind cofinanţarea furnizorilor 

privaţi acreditaţi de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului, anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă Completarea Regulamentului privind cofinanţarea furnizorilor 

privaţi acreditaţi de servicii acreditaţi sociale în domeniul protecţiei persoanei adulte cu 

handicap sau persoanei vârstnice, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Începând cu data prezentei, încetează efectele Hotârârii nr. 283/2017 a 

Consiliului Județean Hunedoara. 

 Art. 4. Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

 Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Hunedoara şi celor interesaţi prin grija Serviciului administraţiei 

publice locale, relaţii publice, A.T.O.P. din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Hunedoara.          

 

        PREŞEDINTE                                                             

    Mircea Flaviu Bobora                                                              CONTRASEMNEAZĂ: 

   SECRETAR AL JUDEŢULUI,                                                                            
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