
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.____144______/_____2022___ 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului social cu 
cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.1 Păclișa 

 
 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.9513/18.05.2022 la proiectul de hotărâre inițiat de 
președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor; 

Văzând adresa nr.31684/11.05.2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.9093/11.05.2022, referatul 
nr.31683/11.05.2022, precum și Hotărârea Colegiului Director nr.14/2022; 
 În conformitate cu prevederile art.2 alin.1 și alin.2 și ale art.3 alin.1 și alin 2 din Hotărârea 
Guvernului României nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Conform prevederilor Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În temeiul dispozițiilor Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr.82/2019 privind 
aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate 
persoanelor adulte cu dizabilităţi, cu modificările și completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.1 alin.2 din Hotărârea Guvernului României nr.797/2017pentru 
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială 
şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.1 lit.a, alin.2 lit.c, ale art.182, art.191 alin.1 lit.a și alin.2 lit.a și 
ale art.196 alin.1 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

Art.1 Începând cu data de 01.06.2022 se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
Serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.1 
Păclișa conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta. 

Art.2 Începând cu data de 01.06.2022 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.120/2021 își încetează aplicabilitatea. 

Art.3 (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de cătreDirecția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara şi va fi comunicată Instituției Prefectului–Județul Hunedoara, Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Biroului resurse umane, salarizare și 
gestiunea funcției publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, prin 
grija Serviciului administraţie publică locală și relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara.  

    (2) Prezenta poate fi contestată în termenul și condițiile Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
 
  PREŞEDINTE,                                       AVIZAT:                           
NISTOR Laurențiu                                                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,                                 
                                                                                                      DAN Daniel 


