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HOTĂRÂRE 

privind înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş în structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.01.2014, 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Îngrijire 

şi Asistenţă Baia de Arieş în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba; 

- Referatul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba nr. 215/09.01.2014 privind aprobarea modificării statului de funcţii, 

organigramei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba;  

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr. 533/14.01.2014 cu privire la 

înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş în structura Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;  

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – „Comisia sanatate si protectie 

sociala”. 

Având în vedere prevederile: 

- Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale; 

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

serviciile sociale 

- Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004, privind atribuţiile şi Regulamentul- cadru de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- 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 aproba înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş, cu 

sediul în Baia de Arieş, str. Brazilor, nr. FN, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, a carui infrastructura se realizeaza în cadrul Proiectului 

„Restructurarea sistemului de servicii acordate persoanelor cu handicap la nivelul judeţului 

Alba”, linia de finantare “Imprumutul BIRD si bugetul de stat” conform Acordului de 

imprumut ratificat prin Legea nr. 40/2007. 



  

           (2) Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş va functiona potrivit 

Contractului de finantare nr. 29/2013, , începând cu data de 01 mai 2014, avand beneficiari 

persoane adulte cu handicap. 

Art.2 Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, domnul Chirilă Sorin Valerian, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

  

 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunica: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 

- Direcţiei juridice şi administraţie publică; 

- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- Biroul resurse umane. 

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE 

 Ion Dumitrel   

          CONTRASEMNEAZA                                                                                             

SECRETARUL  JUDEŢULUI, 

                                                                                                                     Hurbean Mariana 
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