
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA nr.87  
din 30 iunie 2021 

  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.34 din 30 
aprilie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
aparatului propriu şi al serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sălaj și actualizarea serviciilor sociale furnizate 
 

Consiliul Judeţean Sălaj întrunit în şedinţă ordinară; 
Având în vedere: 
-  referatul de aprobare nr. 11116 din 18.06.2021al  preşedintelui Consiliului Judeţean 
Sălaj; 
 - raportul de specialitate nr. 14960 din 17.06.2021 al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sălaj; 
- prevederile HG nr.797/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare 
ale serviciilor publice de asistență social și a structurii orientative de personal, cu 
completările și modificările ulterioare; 
- prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, 
cu modificările și completările ulterioare;      
- prevederile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap; 
- prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011,cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile Legii nr.197/01.11.2012 privind asigurarea calității în domeniul 
serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile HG 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 Ordinului nr.26/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate 
pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție 
specială; 
- prevederile Ordinului nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de 
calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi 
 - prevederile art.173 alin. (1) lit. a) coroborate cu cele ale alin. (2) lit.c) din  O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrative, 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 modificăriel ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. Se aprobă modificarea şi completarea Anexelor nr. 1 și nr. 4 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Sălaj nr.34 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea Regulamentului de 



organizare și funcționare a aparatului propriu şi al serviciilor sociale din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj și actualizarea serviciilor sociale 
furnizate, conform anexelor nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean nr.34 din 30 aprilie 
2020 rămân neschimbate.          
 Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj.     
 Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică la:      
 -    Direcţia Juridică şi Administraţie Locală;      
 -    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj. 

  
                       PREŞEDINTE,                            Contrasemnează: 

                  SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI   
           Dinu Iancu-Sălăjanu 

 Cosmin-Radu Vlaicu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Anexa nr.1 
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.87 din 30 iunie 2021 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.34 din 30 aprilie 2020 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului propriu şi al 
serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sălaj și actualizarea serviciilor sociale furnizate 
 
 
 
 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sălaj, 
 
 se  modifică şi se completează după cum urmează: 

 
I  Art.19. pct. 15 Structura organizatorică este compusă din, va avea următorul conţinut: 

Complexul de Servicii Sociale Bădăcin cu: 
- Centrul de Abilitare şi Reabilitare 
- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bădăcin 
- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nuşfalău 
- Locuinţă maxim protejată nr.1 Bădăcin 
- Locuinţă maxim protejată nr.2 Bădăcin 
- Centrul de zi 

 
II.  Secţiunea I, pct.9 Serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, va avea 
următorul conţinut: 
 

-  Centrul de Abilitare şi Reabilitare 
- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bădăcin 
- Centrul de Îngrijire şţi Asistenţă Nuşfalău 
- Locuinţă maxim protejată nr.1 Bădăcin 
- Locuinţă maxim protejată nr.2 Bădăcin 
- Centrul de zi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr.2 
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.87 din 30 iunie 2021 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.34 din 30 aprilie 2020 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului propriu şi al 
serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sălaj și actualizarea serviciilor sociale furnizate 
 
 

Structura actualizată a serviciilor sociale aflate în structura Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj 

 
se completează după cum urmează: 
 
I.Lit.b, pct. 1 Serviciile sociale, fără personalitate juridică destinate protecţiei şi promovării 
drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, va avea următorul conţinut: 
 

- Centrul de Abilitare şi Reabilitare 
- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bădăcin 
- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nuşfalău 
- Locuinţă maxim protejată nr.1 Bădăcin 
- Locuinţă maxim protejată nr.2 Bădăcin 
- Centrul de zi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


