
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

  
 

HOTĂRÂREA Nr. 52 
din 30 iunie 2020   

pentru modificarea Hotărârii nr. 26 din 31 martie 2020 privind instituirea unor măsuri 
pentru derularea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări 

nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de 
interes județean 

 
  

Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă ordinară;  
Având în vedere:  
- referatul de aprobare nr. 8399 din 17.06.2020, al preşedintelui Consiliului 

judeţean; 
- raportul de specialitate comun nr. 8400 din 17.06.2020 al Direcţiei investiții și 

programe publice şi al Direcţiei economice; 
- Hotărârea Guvernului României nr. 476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea 

stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţării nerambursabile din 
fonduri publice alocate activităţilor nonprofit de interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 197/2012  privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 
serviciilor sociale, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.173 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu completările ulterioare. 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. I. Se modifica Art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 26 din 31 martie 

2020 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului anual propriu pentru 
acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități 
nonprofit de interes județean și va avea următorul cuprins: 

„Art.3. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de finanțare a proiectelor de asistență 
socială derulate de către unităţile de cult şi/sau entităţile care acordă asistenţă socială 
persoanelor cu nevoi sociale în judeţul Sălaj, în condiţiile respectării obligaţiilor rezultate în 
perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă, până la data de 31 iulie 2020.” 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 26 din 31 martie 
2020 rămân neschimbate. 

Art. III.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 
- Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj; 



- Direcţia economică; 
- Direcţia investiții și programe publice; 
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj. 
Art. IV.  Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Preşedintele Consiliului judeţean; 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- direcţiile enumerate la art. 3. 

 
 
PREŞEDINTE,                                                    Contrasemenază: 

  SECRETARUL  GENERAL AL  JUDEŢULUI,   
           Tiberiu Marc                                          

                Cosmin - Radu Vlaicu        


