
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 8 mai 2008; 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea 

organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba; 

- Referatul Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba nr.3927 din 18.04.2008 privind propunerile de modificare şi completare a 
organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba, ca urmare a închiderii Centrului de plasament Abrud şi înfiinţarea a 3 case de tip familial 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice nr.5525 din 
23.04.2008. 
 Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 –  Comisia juridică, ordine publică 
şi disciplină; 
 Având în vedere prevederile: 

- Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor; 
- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr.21/2004 

privind standardele minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 
rezidenţial; 

- Hotărârii Guvernului nr.539/2005 pentru aprobarea nomenclatorului instituţiilor de asistenţă 
socială a structurii orientative de personal şi a Regulamentului cadru de organizare şi 
funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, cu modificările ulterioare; 

- Legii nr.339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la 
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, 

- Art.91-(2), litera „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată. 
 În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1), litera „c” din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 
 Art.1 Se aprobă statul de funcţii şi organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, conform anexelor nr.1 şi nr.2 - părţi integrante ale prezentei hotărâri . 
 Art.2 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridice şi cancelarie; 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 
- Biroul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 

 
PREŞEDINTE, 
  Ion Dumitrel                                                                               

                 CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL  JUDEŢULUI, 

                                                                                                                     Hurbean Mariana 
Alba Iulia, la 08.05.2008 
Nr.123 


