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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costurilor medii lunare de întreţinere pentru beneficiarii de servicii 
sociale din centrele rezidenţiale aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, pentru anul 2009 
 
 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 martie 2009; 
 Luând în dezbatere: 
 - Proiectul de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare de întreţinere pentru 
beneficiarii de servicii sociale din centrele rezidenţiale aflate în subordinea Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, pentru anul 2009; 
 - Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete nr. 3488 din 18 martie 2009; 
 - Referatul  nr. 2495 din 12 martie 2009 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, prin care propune aprobarea costurilor medii lunare de întreţinere 
pentru beneficiarii de servicii sociale din centrele rezidenţiale, pentru anul 2009; 
   Văzând avizul favorabil  al Comisiei de specialitate  nr.1- dezvoltare economică , 
bugete, strategii şi cooperare interinstituţională. 
 Având în vedere prevederile: 
 - art.3 şi 4 din  Hotărârea Guvernului României nr. 457/2000    pentru aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire a nivelului contributiilor comunitatilor locale la finantarea 
activitatii de protectie a copilului aflat in dificultate, a celui cu handicap, precum si a 
persoanei majore care beneficiaza de protectie ; 

- Hotărârea Guvernului României nr.1128/2007  privind indexarea limitelor minime 
de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiţi de serviciile 
publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate in centre maternale, precum 
si copiii incredinţaţi sau daţi in plasament la asistenţi maternali profesionisti si a sumelor de 
bani pentru nevoi personale prevăzute de Legea nr. 326/2003; 

- art. 94, al (3) din Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 - art. 53, al (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului României nr.268 din 14 martie 2007 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448 din 6 
decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
  - Ordinului nr.619 din 2 decembrie 2008 privind aprobarea costului mediu lunar de 
întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoanele cu handicap, emis de Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Handicap; 
 - Hotărârii Guvernului României nr. 503 din 24 aprilie 2003 privind indexarea 
intervalelor de venituri pe baza cărora se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de 
persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora, aflate în instituţiile de protecţie 
specială a persoanelor cu handicap; 
 - Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
 - Horărârii 421 din 16 aprilie 2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei 
zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială ; 
            - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările, şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi 115 - (1) lit c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare , adoptă prezenta 



 H O T Ă R Â R E 
 

Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere, pe anul 2009 pentru persoanele 
care beneficiază de protecţie în centrele rezidenţiale publice din structura Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, după cum urmează: 
 a) pentru o persoană adultă cu handicap, 2067 lei, lunar; 
 b) pentru un copil, 1924 lei, lunar. 

Art.2.  Autorităţile administraţiei publice locale din a căror rază teritorială provin 
persoanele care beneficiază de protecţie in sistem instituţionalizat, vor vira până la data de 10 
ale fiecărei luni suma de 517 lei,  respectiv suma de 481 lei, pentru luna anterioară, 
reprezentând 25% lei cheltuieli cu bunuri şi servicii Consiliul judeţean Alba, la dispoziţia 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Direcţia de 
dezvoltare şi bugete vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului - judeţul Alba ; 
            -     Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

- Primăriilor din unităţile administrativ – teritoriale din judeţul Alba; 
- Direcţiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Alba. 
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