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HOTĂRÂRE 
privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 
 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2010, 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Alba, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii; 
- Referatul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba nr. 575/2010 privind propunerea de reorganizare a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Alba, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii; 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice nr. 
854/21.01.2010 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia 
Copilului Alba, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii;  
 Văzând: 
 Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.6 – „Comisia sănătate şi protecţie 
socială”; 
 Având în vedere prevederile: 

- Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legii- cadru 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice; 

- Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
serviciile sociale; 

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

HOTĂRÂRE 
 

Art.1.  (1) Se reorganizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba, prin desființarea Serviciului săptămânal de protecţie a copilului din cadrul 
Serviciilor comunitare pentru protecţia copilului Blaj, a Serviciului rezidenţial tip locuinţă 
protejată pentru persoane cu handicap, a Complexului de servicii integrate “Sf. Vasile cel 
Mare”, a Centrului de plasament de tip familial “Buna Vestire” Almaşu Mare, a Casei de tip 
familial Izvorul Tămăduirii Oarda de Jos, a Centrului de plasament de tip familial “Sf. 
Nicolae” Târsa, a Centrului de servicii comunitare „Ilie Tesviteanul” Aiud, a Centrului de 
servicii “ Sf. Veronica” Dumbrava, a Centrului de plasament de tip familial “Sf. Andrei” 
Vingard si prin reducerea numărului de posturi. 
    (2) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va 
funcționa cu un număr de 1231,75 posturi. 
 Art. 2 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexelor nr. 1 şi 2  - părţi integrante ale prezentei 
hotărâri. 

http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%201%20H14.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%202%20H14.pdf


  

Art. 3 Încetarea raporturilor de muncă ale personalului, ca urmare a reorganizării, se va 
face cu respectarea procedurilor legale, în termen de maximum 40 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4 Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba, domnul Chirilă Sorin Valerian, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art.5. Anexele nr.1 si 2 la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.239 din 09 
noiembrie 2009, privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba, se abrogă.  
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunica: 

- 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, 
                                                                                                                  Mariana Hurbean 
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