
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                    
                                                      

 HOTĂRÂRE  
privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale centrelor rezidenţiale pentru 
copii şi adulţi, a Statului de funcţii şi a organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba. 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară la data de 30 martie 2005, 
Luând în dezbatere : 

      - proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale 
centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, a Statului de funcţii şi a organigramei Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Alba la prezentul proiect de 
hotarare ; 

-     referatul nr.2063 /18.03.2005 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  
Copilului Alba, 

-  raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane şi gestiunea funcţiilor publice ;  
  Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – Comisia de sănătate şi asistenţă 
socială. 

Având în vedere dispoziţiile: 
- art. 4 – (2) din Hotărârea nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba; 

- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 329/2003 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare si functionare a institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap ; 

- art. 104 -(1), lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu completările şi 
modificările ulterioare; 

În temeiul art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare ale centrelor rezidenţiale 
pentru copii şi adulţi si ale serviciilor de zi pentru copii, serviciilor de tip familial pentru copii, 
serviciilor de tip rezidential pentru copii si serviciului “Telefonul Copilului” din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, potrivit anexelor nr.1-6, părţi 
integrante ale prezentei hotărâri.  
  Art.2. Se aprobă statul de funcţii şi organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Alba, potrivit anexelor nr. 7 şi 8, părţi integrante ale prezentei hotărâri.   
 Art. 3  Hotararea cu nr. 53/24.02.2005 a Consiliului judetean Alba  se abroga. 
  

Prezenta hotărâre se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba şi se comunică : 
- Prefecturii Alba; 
- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba; 
- Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Alba. 
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