
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE NR       /2021 
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 

Hotărârii Consiliul Județean Hunedoara  nr. 55/2017 cu modificările și completările 
ulterioare  

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
Având în vedere referatul de aprobare nr.19105/2021 la proiectul de hotărâre inițiat 

de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor, 
Văzând nota de fundamentare a Directorului General al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara nr.19019/28.10.2021 și nr 
21291/02.12.2021 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; 

Având în vedere Hotărârea nr.55/2017, Hotărârea nr.94/2017, Hotărârea 
nr.319/2018, Hotărârea nr.291/2019, Hotărârea nr.187/2020 și Hotărârea nr 215/2021 ale 
Consiliului Județean Hunedoara; 

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; 

Văzând procesul verbal de afișare a anunțului nr 19114/2021 , precum și anunțul 
nr.19113/2021 privind consultarea publică a proiectului de hotărâre;  

În baza dispoziţiilor art.112 alin. (3) lit. q) şi art.135 alin.(1) lit. a) din Legea asistenţei 
sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordonanţei Guvernului 
României nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza Legii  nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor  art.173 alin.1 lit.d, alin.5 lit. b) şi ale art.196 alin.1 lit.a din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE 

 Art.1. Se aprobă completarea regulamentelor privind cofinanţarea furnizorilor privaţi 
acreditaţi de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului  și în domeniul protecţiei 
persoanei adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii Consiliul 
Județean Hunedoara  nr.55/2017 cu modificările și completările ulterioare, conform 
anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta. 
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Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către directorul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi se comunică Instituției 
Prefectului - Județul Hunedoara și Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Hunedoara prin grija Serviciului administraţiei publice locale, relaţii publice,din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.       
 Art.3. Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 
      PREŞEDINTE              AVIZAT:                                                             
    Laurențiu Nistor             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,                                                                                                           
                     Daniel Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA NR. 1 
 

LA PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE NR.          /2021 

 
 
 
 
 

Prezenta conține 2 file  
 
 
 
 

 
                                          AVIZAT 

    PREȘEDINTE     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
 Laurențiu Nistor        Dan Daniel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 55/2017 a Consiliului 

Judetean Hunedoara,  cu modificările și completările ulterioare, se completează, dupa 

cum urmeaza; 
 

Art. 1. Cadrul legal 

Articolul va primi urmatorul continut intemeiat pe legislatia in vigoare la data 

completarii Regulamentului: 
  

Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

REGULAMENTUL – CADRU de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilui, aprobat prin H.G. nr. 797/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

HG nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul nr. 25/2019 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru serviciile 

sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială, Anexa nr. 

1; 

O.G. nr. 68/2003 a serviciilor sociale cu modificările şi completăriile ulterioare; 

HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. 
 

Art. 4. Criterii de eligibilitate 

Alineatul (8) al articolului se modifica in privinta numarul maxim de copii pentru care se 

asigura cofinantarea de la bugetul Consiliului Judetean Hunedoara pentru anul 2022, 

continutul modificat al alineatului va fi urmatorul: 
 

(8) Pentru anul 2022, cofinanțarea 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 130 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 prevazut de HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor 

de cost pentru serviciile sociale. 
 

 

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

servicii sociale in domeniul protectiei copilului din judetul Hunedoara 

Pct. 5.2. alin. (1) lit h) din articolul 5 se modifica in privinta continutului  declaratiei pe 

proprie raspundere si va primi urmatorul continut: 
 

 

h) Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea criteriului prevăzut la art. 4, 

referitor la asigurarea sursei de cofinanţare proprie, în proportie de 50 % din costul 

standard de cost conform prevederilor HG 426/2020; 
 

Pct. 5.2. alin. (2) si alin. (3) al articolului se completeaza si vor primi urmatorul continut: 
 

(2) Începând cu anul 2022, documentele prevazute la art. 5.2 alin. (1), 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 acreditati de servicii sociale cofinantati, care solicita 

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

documentele prevazute la art. 5.2 alin. (1) literele d), e), h), k), o) si p) si de o copie a 

Conventiei semnata pentru conformitate cu originalul. 
 

Art. 5.3. Evaluarea si selectionarea ofertelor 

Alineatele (2) si (3) ale articolului se vor modifica si vor avea urmatorul continut: 

 

(2) Cererea de solicitare a cofinantarii se depune la Directia Generala de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Hunedoara. Termenul de analiza a cererii de finantare inaintata de furnizorul 

privat este de 30 de zile de la data depunerii si inregistrarii cererii. 

 

(3) Cererea de solicitare a prelungirii cofinantarii se depune la Directia Generala de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului Hunedoara. In termen de 10 zile de la depunere, cererea si 

documentele justificative se vor inainta Consiliului Judetean Hunedoara pentru analiza si 

incheierea actului aditional de prelungire a Conventiei.  

 

    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA NR. 2 
 

LA PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE NR.          /2021 

 
 
 
 
 

Prezenta conține 2 file  
 
 
 
 

 
                                          AVIZAT 

    PREȘEDINTE     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
 Laurențiu Nistor        Dan Daniel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                        COMPLETARE REGULAMENT 

 
 

Regulamentul privind cofinantarea furnizorilor privati acreditati de servicii sociale 

in domeniul protectiei  persoanei adulte cu handicap sau persoanei varstnice 

 
 

Articol I. Regulamentul privind cofinantarea furnizorilor privati acreditati de servicii 

sociale in domeniul protectiei persoanei adulte cu handicap sau persoanei varstnice, 

Anexa 2 la Hotararea nr. 55/2017 a Consiliului Judetean Hunedoara, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se completeaza, dupa cum urmeaza; 
 

Art. 1 Cadrul legal 

Articolul va primi urmatorul conținut intemeiat pe legislatia in vigoare la data 

completarii Regulamentului: 

 

Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Regulamentul–Cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilui, aprobat prin H.G. nr. 797/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

HG nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, Anexele 

nr. 1 și nr. 2; 

Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care 

au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în 

dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem 

integrat şi cantinele sociale, Anexa nr. 1; 

O.G. nr. 68/2003 a serviciilor sociale, cu modificările şi completăriile ulterioare; 

HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. 
 

Art. 4 Criterii de eligibilitate 

Alineatul (8) al articolului se modifica in privinta numarului maxim de persoane cu 

handicap/persoane varstnice pentru care se asigura cofinantarea  de la bugetul Consiliului 

Judetean Hunedoara pentru anul 2022, continutul modificat al alineatului va fi urmatorul: 



(8) Pentru anul 2022, cofinanțarea 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 130 de adulti (persoane cu 

handicap/persoane varstnice) institutionalizate in cadrul acestor servicii si care au 

domiciliul in judetul Hunedoara, in proportie de 50 % din costul standard prevazut de 

HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. 
 

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

servicii sociale in domeniul protectiei persoanei adulte din judetul Hunedoara 

Pct. 5.2 alin. (1) lit. h) din articolul 5 se modifica în privința continutului declaratiei pe 

propria raspundere și va primi următorul continut: 

 
 

h) Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea criteriului prevăzut la art. 4, 

referitor la asigurarea sursei de cofinanţare proprie, în proportie de 50 % din costul 

standard de cost conform prevederilor HG nr. 426/2020; 
 

 

Pct. 5.2 alin. (2) al articolului se completeaza si va primi urmatorul continut: 

 

(2) Începând cu anul 2022, 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 acreditati de servicii sociale cofinantati, care solicita 

prelungirea conventiei de parteneriat, cererea de solicitare a prelungirii va fi insotita de 

documentele prevazute la art. 5.2 alin. (1) literele d), e), h), k), o) si p) si de o copie a 

conventiei semnata pentru conformitate cu originalul. 

 

Art. 5.3. Evaluarea si selectionarea ofertelor 

Alieneatele (2) si (3) ale articolului se vor modifica si vor avea urmatorul continut: 

 

(2) Cererea de solicitare a cofinantarii se depune la Directia Generala de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului Hunedoara. Termenul de analiza a cererii de finantare 

inaintata de furnizorul privat este de 30 de zile de la data depunerii si inregistrarii cererii. 

 

(3) Cererea  de solicitare a prelungirii cofinantarii se depune la Directia Generala de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara. In termen de 10 zile de la depunere, 

cererea si documentele justificative se vor inainta Consiliului Judetean Hunedoara pentru 

analiza si incheierea actului aditional de prelungire a Conventiei. 

 

 

 

 
 
 
 


