ROMANIA
JUDETUL SALAD
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA nr. 82
din 29 mai 2017
pentru modificarea Hotararii Consiliului Judeteanlaj nr. 46 din 17.03.2017
privind aprobarea Ghidului solicitantului in vederea atribuirii contractelor de finantare
nerambursabilii in an ul 2017, din bugetul Judetului SAlaj, pentru activitäti nonprofit de interes
judetean in domeniul asistentei sociale
Cons il iul judetean, intrun it in sedintd ord [lard:
AN/and in vedere:
expunerea de motive nr. 6072 din 25.05.2017, a presedintelui Consiliului judetean;
raportul de specialitate comun nr. 6074 din 25.05.2017 al Directiei managementul proiectelor 51
dezvoltarc regionals si al Directiei economise;
prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarii nerambursabile din fonduri publice
alocate activitdtilor nonprofit de interes general, cu modificarile si completärile ulterioare;
prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitàtii in domeniul serviciilor sociale, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;
prevederile H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitätii in domeniul serviciilor sociale;
prevederile art. 91 alin. (I) lit. 0 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
n republicata, cu modificdrile si completdrile ulterioare.
In temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicatd, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARA$TE:
Art. I. Se modified anexa la Hotararea Consiliului Judetean Sdlaj nr. 46 din 17.03.2017, dupa cum
urmeaza:
- paragraful 11.2 se modified si va avea urmatorul continut:
"11.2 In cursul anului bugetar se pot organiza mai multe sesiuni de selectic a proiectelor care
vor beneficia de finantare nerambursabild de Ia bugetul judetului Sdlaj, in limita bugetului aprobat in
Programul anual pentru acordarea de finantari nerambursabile".
- se introduce Anexa nr. 8a aplicabild beneficiarilor minori cu dizabilitati, beneficiarilor minori
din centrele de zi 5i cantinele sociale conform anexei la prezenta hotardre.
Art. II. Celelalte prevederi ale liotarârii Consiliului Judetean Salai nr. 46 din 17.03.2017 raman
neschimbate.
Art. III. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrari se incredimeazd:
Presedintele Consiliului judetean;
Directia economics;
Directia managementul proiectelor si dezvoltare regionals;
Directia Generals de Asistenta Socials si Protectia Copilului:
Art. IV. Prezenta hotardre se comunica Ia:
Directia juridica si _administratie locals.
Presedintele Consiliului judetean:
directi /ye enumerate la Art. III.
mneazA:
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