
ROMÂNIA                                                                                  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. ____6__  din   ___17.01._____/ 2022  

pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 313/2019 privind 
aprobarea cuantumului contribuției lunare a beneficiarilor de servicii, acordate de Unitatea de 

Asistență Medico-Socială Baia de Criș, Județul Hunedoara, cu modificările și completările 
ulterioare  

 
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
Având în vedere referatul de aprobare nr. 851/17.01.2022  la proiectul de hotărâre inițiat de 

președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu; 
Ținând cont de adresa nr. 11/05.01.2022 a Unității de Asistență Medico – Socială Baia de Criș, 

înregistrată  la Consiliul Județean Hunedoara cu nr. 289/06.01.2022 cât și avizul consultativ nr. 
15/06.01.2022; 
 Conform dispozițiilor art.8 din Normele privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților 
de asistență medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 412/2003, precum și 
ale art.5 alin.3 lit.b din Ordonanța Guvernului României nr.70/2002 privind administrarea unităților 
sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului 
de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind 
personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de 
asistenţă medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.24 și art.25 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul dispozițiilor art.173 alin.1 lit.d și lit. f, alin.5 lit.b, art.182 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
    
 Art.I – Art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 313/2019 se modifică și va avea 
următorul conținut: 
 „Art.2 - Se aprobă costul mediu lunar de întreținere/lună/beneficiar în valoare de 4.670 lei.” 
  Art.II – Începând cu data prezentei, Art. I al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 
51/2021 se abrogă. 

Art.III - (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Unitatea de Asistență Medico – Socială Baia 
de Criș şi va fi comunicată Instituției Prefectului - Județul Hunedoara, Unității de Asistență Medico – 
Socială Baia de Criș și Compartimentului managementul unităţilor de asistenţă medicală din cadrul 
aparatului de specilitate al Consiliului Județean Hunedoara prin grija Serviciului administraţie publică 
locală și relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 

 (2) Prezenta poate fi contestată în termenul și condițiile Legii nr.554/2004 a contenciosului 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.     
                   
 
 
         PREŞEDINTE,                                                              AVIZAT: 
                  Nistor Laurențiu                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,                                                                     

                                                                                       Dan Daniel 


