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HOTĂRÂRE 
privind închiderea Serviciilor comunitare pentru protecţia copilului cu dizabilităţi Sâncrai, a 

Centrului de plasament Sâncari şi înfiinţarea a patru case de tip familial în municipiile Alba Iulia şi 
Blaj 

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 iunie 2007 
Luând în dezbatere: 
-Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind închiderea Serviciilor comunitare pentru 
protecţia copilului cu dizabilităţi Sâncrai, a Centrului de plasament Sâncrai şi înfiinţarea a patru 
case de tip familial în municipiile Alba Iulia şi Blaj; 
-Referatul Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
nr.5103 din 14.06.2007 privind propunerile de înfiinţare a patru casa de tip familial, de închidere a 
Serviciilor Comunitare pentru Protecţia Copilului cu Dizabilităţi Sâncrai şi a Centrului de 
Plasament Sâncrai şi de modificare a organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
-Raportul de specialitate comun al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice şi Direcţiei 
dezvoltare şi bugete nr.7169 din  15.06.2007 .  
 Luând în considerare Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.101/2005 privind aprobarea 
contractului de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
şi Fundaţia Hope and Homes for Children România, care avea ca obiect implementarea unor 
proiecte de închiriere unor centre e plasament. 
 Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – de sănătate şi asistenţă socială. 
 Având în vedere prevederile: 
-Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor; 
-Ordinului 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; 
-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. Începând cu data de 1 iulie 2007 se aprobă închiderea Serviciilor comunitare pentru 
protecţia copilului cu dizabilităţi Sâncrai şi a Centrului de palsament Sâncrai. 
 Art.2.  Începând cu aceeaşi dată, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba se înfiinţează următoarele structuri: 
Casa de Tip Familial nr. 1 situată în municipiul Alba Iulia, strada Poieniţei, nr. 8 ; 
Casa de Tip Familial nr. 2 situată în municipiul Alba Iulia, strada Turnătoriei, F.N ; 
Casa de Tip Familial nr. 3 situată în municipiul Alba Iulia, strada Turnătoriei, F.N ; 
Casa de Tip Familial nr. 4 situată în municipiul Blaj, sat Tiur, strada Principală, F.N  
 Art.3. Statul de funcţii şi organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba, aprobată prin Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.65/26 aprilie 2007,   se 
modifică în mod corespunzător, conform anexei nr.1 şi nr.2 – părţi integrante ale prezentei hotărâri 
 Art.4. Pâna la data de 15 august 2007, se va elabora proiectul instituţional pentru 
valorificarea patrimoniului unităţilor desfiinţate de către un colectiv de lucru stabilit de Preşedintele 
Consiliului judeţean Alba, prin dispoziţie. 



 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. 
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