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HOTĂRÂREA nr.101   
din 27 iulie 2022 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.35 din 30 aprilie 2020 privind 
aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de 

către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de 
Servicii Sociale Bădăcin 

 
   
 

 Consiliul judeţean întrunit în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 12709 din 19.07.2022 al preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj; 
- raportul de specialitate nr. 17350 din 19.07.2022 al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sălaj; 
-  prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap republicată 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.267/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap; 

- prevederile Legii asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr.197/2012 privind Asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare 

- 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 administrativ cu modificările şi completările ulterioare 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

  Art.I. Se aprobă modificarea anexelor nr.3 şi nr.4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj 
nr.35 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale 
serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Bădăcin, conform anexei nr.1 şi nr.2 la prezenta 
hotărâre. 



    Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.35 din 30 aprilie 2020 
privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de 
către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de 
Servicii Sociale Bădăcin, 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.101 din 27 iulie 2022 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.35 din 30 aprilie 2020 privind 

aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de 
către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de 

Servicii Sociale Bădăcin 
 

 
 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: „ Locuinţă Maxim 
protejată nr.1 Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale”- Bădăcin se modifică şi 
se completează, după cum urmează: 
 
I . Art. 4. din anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 35 din 30 aprilie 2020 
privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale 
furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin 
Complexul de Servicii Sociale Bădăcin, va avea următorul cuprins: 
  
”Art. 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 
  (1) Serviciul de Locuinţă Maxim Protejată nr. 1 Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii 
Sociale Bădăcin funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu 
modificările ulterioare, Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 
487/2002, Legea nr 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
cu modificările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.  
 (2) Standard minim de calitate aplicabil : Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 
specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilităţi.  
 (3) Serviciul de Locuinţă Maxim Protejată nr. 1 Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii 
Sociale Bădăcin este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 83 din 30 iunie 2021, şi 
funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.101 din 27 iulie 2022 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.35 din 30 aprilie 2020 privind 

aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de 
către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de 

Servicii Sociale Bădăcin 
 

 
 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: „ Locuinţă Maxim 
protejată nr.2 Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale”- Bădăcin se modifică şi 
se completează, după cum urmează: 
 
I . Art. 4. din anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 35 din 30 aprilie 2020 
privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale 
furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin 
Complexul de Servicii Sociale Bădăcin, va avea următorul cuprins: 
  
”Art. 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 
  (1) Serviciul de Locuinţă Maxim Protejată nr. 2 Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii 
Sociale Bădăcin funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu 
modificările ulterioare, Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 
487/2002, Legea nr 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
cu modificările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.  
 (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 
specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilităţi.  
 (3) Serviciul de Locuinţă Protejată nr.2 Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale 
Bădăcin este înfiinţat prin  reorganizare conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr 84 din 30 iunie 
2021, şi funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
Sălaj.” 
 


