ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA Nr. 46
din 17 martie 2017
privind aprobarea Ghidului solicitantului in vederea atribuirii contractelor de finantare
nerambursabilei in anul 2017, din bugetul Judelului Salaj, pentru activiteiti nonprofit de interes
judetean in domeniul asistentei sociale
Consiliul judetean, intrunit in $edinta ordinary;
Avand in vedere:
expunerea de motive nr. 2473 din 08.03.2017, a pre$edintelui Consiliului judetean;
raportul de specialitate comun nr. 2474 din 08.03.2017 al Directiei managementul proiectelor
$i dezvoltare regionald $i al Directiei economice;
- prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarii nerambursabile din fonduri publice
alocate activitatilor nonprofit de interes general, cu modifickile $i completkile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu
modificarile $i completkile ulterioare;
prevederile H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale;
prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicatd, cu modificarile completdrile ulterioare.
In temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicatd, cu
modificarile $i completdrile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba Ghidul solicitantului in vederea atribuirii contractelor de finantare
nerambursabila in anul 2017, din bugetul Judetului Salaj, pentru activitati nonprofit de interes
judetean in domeniul asistentei sociale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta
hotardre.
Art. 2. Componenta Comisiei de selectie $i evaluare a proiectelor, din care vor face parte din cinci
functionari din aparatul propriu al Consiliului Judetean Sdlaj §i al Directiei Generale de Asistenta
Sociald $i Protectia Copilului Sdlaj, va fi stability prin dispozitia pre$edintelui Consiliului judetean.
Art. 3. Se imputernice$te pre$edintele Consiliului judetean sa semneze contractele de finantare
pentru unitatile de cult $i entitatile care acorda asistenta sociald persoanelor cu nevoi sociale, in judetul
Sdlaj, pentru anul 2017, selectate a fi finantate.
Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotardri se incredinteazd:
- Pre$edintele Consiliului judetean;
- Directia managementul proiectelor $i dezvoltare regionald;
- Directia economics;
- Directia Generald de Asistenta Sociald $i Protectia Copilului.
Art. 5. Prezenta hotardre se comunicd. la:
- Pre$edintele Consiliului judetean;
- Directia juridica $i _administratie locald;
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