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HOTĂRÂRE 
privind modificarea organigramei şi  statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a locuinţelor 
protejate din structura direcţiei  

 
 
 
          Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 26.04.2007, 
          Luând în dezbatere : 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de 
funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi aprobarea 
regulamentului de organizare şi funcţionare a locuinţelor protejate din structura direcţiei; 

- Referatele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba nr. 3115 şi 
3116 din 12.04.2007 privind propunerea de modificare a organigramei şi  statului de funcţii al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi aprobarea regulamentului de 
organizare şi funcţionare a locuinţelor protejate din cadrul direcţiei, ce se realizează în cadrul 
proiectului din Schema de Granturi pentru Reforma Instituţională în sectorul protecţiei persoanelor 
cu dizabilităţi, Linia bugetară PHARE/2003/005.01.04.01 ; 
        - Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr. 4551 din 
12.04.2007 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba, şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a 
locuinţelor protejate din structura  direcţiei. 
        - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3-Comisia juridică, ordine publică şi 
disciplină. 

Având în vedere prevederile : 
-  Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă ; 
- Hotărârii Guvernului nr. 1007 din 1 septembrie 2005 privind modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a 
structurii orientative de personal, a Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a 
instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale ; 

- Ordinului nr. 205 din 17 iunie 2005 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu 
handicap şi locuinţe protejate pentru persoane adulte cu handicap ; 

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

HOTĂRÂRE 
 

Art.1 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 – părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 2 Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al locuinţelor protejate din 
structura  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, ce se realizează din 
Schema de Granturi pentru Reforma Instituţională în sectorul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, 
Linia bugetară PHARE/2003/005.01.04.01, potrivit anexei nr. 3 – parte integrantă ale prezentei 
hotărâri. 
 Art. 3 Anexele nr. 1 şi 2 ale Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 46 din 30.03.2007, se 
abrogă. 



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

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