
   
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
                                                PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentelor pentru finanţarea furnizorilor privaţi de servicii 
sociale, acreditați ca furnizori de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în 

domeniul protecţiei persoanei adulte cu handicap/ persoanei vârstnice 
 

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;  
 Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre inițiat de Președintele 
Consiliului Județean Hunedoara  
 Având în vedere Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Hunedoara prin care solicită aprobarea Regulamentelor privind finanţarea 
furnizorilor privaţi de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în domeniul protecţiei 
persoanei adulte cu handicap  sau persoanei vârstnice; 
 În conformitate cu prevederile art. 2 lit. c pct. 9 din Regulamentul cadru de 
organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
aprobat prin Hotărârea Guvernului României Nr. 1434/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În baza dispoziţiilor art. 91 alin. 6 lit. a din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 97 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul privind finanţarea furnizorilor privaţi de servicii 
sociale, acreditați ca furnizori de servicii sociale,  în domeniul protecţiei copilului,  conform 
anexei nr. 1  care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.2 Se aprobă Regulamentul privind finanţarea furnizorilor privaţi de servicii  
sociale, acreditaţi  ca furnizori de servicii sociale în domeniul protecţiei persoanei adulte cu 
handicap/persoanei vârstnice, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta. 

Art.3. (1) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
            (2) Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi  se comunică 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,                                                                            
                      Dumitru Sorin Ştefoni 
Deva, la ……………..2017 
 



 


	PREŞEDINTE
	Mircea Flaviu Bobora                                                              CONTRASEMNEAZĂ:
	SECRETAR AL JUDEŢULUI,
	Deva, la ……………..2017

