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ROMANIA
JUDETUL SALAJ

"",,' CONSILIUL JUDETEAN

HOTAR4REA Nr. ~g
Din !j- )U 1-1'e 2000

privind stabilirea costului anual pentru un copil si pentru 0 persoana majora care
beneficiaza de protectie, in conditiile art.19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului

nr.26/1997 - privind protectia copilului aJlat in dificultate, republicata

"-

"--./

Consiliul Judetean Sala};
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean si

Raportul de specialitate nr.2471 din 29 iunie 2000 al Directiei Generale pentru
Protectia Drepturilor Copilului Sala};

Vazand prevederile art.l si 3 din Anexa la Hotararea Guvernului nr.457 din 2
iunie 2000 - pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului
contributiilor comunitatilor locale la finantarea activitatii de protectie a copilului aflat
in dificultate a celui cu handicap, precum si a persoanei malaTe care beneficiaza de
protectie in conditiile art.19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.26/1997,
republicata;

In temeiul art.66 din Legea nr.69/1991 - privind administratia publica locala,
republicata,

~
~"

HOTARASTE:

Art.J. Se stabileste costul anual pentru un copil si pentru 0 persoana majora, care
beneficiaza de protectie in conditiile art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.26/1997, republicata in unitatile subordonate Directiei Generale pentru Protectia
Drepturilor Copilului Sala}, in cunatumurile prevazute pentru fiecare, conform anexei,
care face parte integranta din prezenta hotarare.

r'- Art.2. Costul anualprevazut in art.1 al prezentei, poate fi modificatla
'd rectificarea bugetului, infunctie de indicele ratei inflatiei, comunicat de Comisia

Nationala pentru Statistica la acea data.



Art.3. Prezenta hotarare se comunica cu:

- Directia Economica; .

- Directia Generalapentru Protectia Drepturilor Copilului Salaj;
- Primariile municipala, orasenesti si comunale;
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ANEXA.
la Hotanlrea ill. "3 8"

din~ ;-~1 ('~Q

SITUATIE,

privind eostul anual pentru un copil ~ipentru 0 persoana majora care
beneficiaza de proteetie in eonditiile art. 19 din Ordonanta de Urgentii a

Guvemului ill. 26/1997, republicatii

Nr. Denumirea unitiitii Costul anual/eopil sail Costullunar/eopil sail
crt

-

persoana majora persoana majora
protejata protejata

- in lei - -in lei -
0 1 2 3 '

1. Centrul de plasament ill. 1 28.261.680 2.355.140
Cehu Silvaniei

2 Centrul de plasament nr.2 22.515.840
I

1.876.320

ICehu Silvaniei
3 Centrul de plasament 23.601.480 i 1.966.790

Jibou
4 coala speeiala 16.888.560

I

1.407.380 ;

Simleu Silvaniei i

5 eoala SPERANT A 19.188.420

I

1.590.035
Zalau

6 eoala profesionala nr.l3 17.326.624 1.443.886
Zalau

7 Camin-$coala pentru copii eu defieientii 21.140.580 1.761.715
mentala severa

INusfalau
8 Centro-pilot pentru tineri cu handicap 36.562.296 3.046.858

Badaein


