
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA nr.81 
din 30 iunie 2021 

privind înființarea serviciului social ”Centrul de Îngrijire și Asistență Jibou”, ca urmare a 
reorganizării, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

SĂLAJ 
  
 Consiliul judeţean întrunit în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere: 

 referatul de aprobare nr. 11114 din 18.06.2021 al preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj; 
 raportul de specialitate nr. 14953 din 17.06.2021 al Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului SĂLAJ; 
 prevederile art. 51 alin. 6) lit. a) din  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 prevederile art. 31 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile Deciziei nr. 877/2018 privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a 
centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap; 
 prevederile Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor – cadru de organizare și 
funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;  
 prevederile Anexei nr. 2 pct. 1. din H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de 
cost pentru serviciile sociale; 
 prevederile Anexei 1 din Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019 
privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile 
sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;  
 prevederile art. 173  alin. (3) lit.d) coroborate cu cele ale alin. 5) lit. b) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare; 

            În temeiul prevederilor art.196. alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările și modificările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă înființarea serviciului social ”Centrul de Îngrijire și Asistență Jibou”,  ca 
urmare a reorganizării, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
SĂLAJ, fără personalitate juridică, cu o capacitate de 48 locuri.  
 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Direcţia  Juridică şi Administraţie Locală; 
- Direcţia economică; 
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj. 

 
    PREŞEDINTE        Contrasemnează:  
                                        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI                       
        Dinu-Iancu Sălăjanu    
                     Cosmin-Radu Vlaicu 
  
 


