
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA nr.24 
din 31 martie 2020 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 104 din 30 august 2019 
privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale 

furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj prin 
Complexul de Servicii Sociale nr. 1 Zalău, cu completările ulterioare 

   
Consiliul Judeţean Sălaj întrunit în şedinţă ordinară;  

 Având în vedere: 
-  referatul de aprobare nr. 3931 din 17.03.2020 al preşedintelui Consiliului Judeţean 
Sălaj; 
-  raportul de specialitate nr. 8311 din 17.03.2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sălaj; 
-   Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu 
completările şi modificările ulterioare; 
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 
completările şi modificările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 
sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciiilor 
sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare și 
funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 28/2019 privind aprobarea 
standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii 
şi combaterii violenţei domestice. 

         - prevederile art. 173 alin.(1) lit. a) coroborate cu cele ale alin. (2) lit. c) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. 
        În temeiul prevederilor  art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. Se completează Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.104 din 30 august 2019 
privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate 
de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj prin Complexul de 
Servicii Sociale nr. 1 Zalău, cu completările ulterioare, prin includerea în categoria 
beneficiarilor serviciului social – Locuință protejată pentru persoanele victime ale violenței 
domestice a „cuplurilor părinte sau reprezentant legal şi copil”. 

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj.        

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală;  
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj                                                                                                                                
PREŞEDINTE,                         Contrasemnează: 

            Tiberiu Marc                                  SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI             
       Cosmin Radu-Vlaicu 


