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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale acordate în comunitate, 

organizate ca adăposturi de noapte  

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24septembrie 2015; 

Luând în dezbatere : 

- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea standardului minim de 

cost/zi pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca şi adăposturi de noapte, 

   - Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr. 17.244/17.09.2015. 

Văzând: 

  - Referatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba înregistrat 

la sediul Consiliului judeţean Alba sub nr. 14.591/10.08.2015, privind propunerea de aprobarea 

standardului de cost/zi pentru serviciile sociale destinate persoanelor fără adăpost – Cantină 

socială şi Adăpost de Noapte; 

 - Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba înregistrată 

la sediul Consiliului judeţean Alba sub nr. 16.614/15.09.2015.  

   - Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia dezvoltare 

economică, bugete, strategii.  

Având în vedere prevederile : 

- Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 

părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 

precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi 

cantinelor sociale, Anexa 5 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate 

în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte, 

-  Hotărârea nr. 23/06.01.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 

-  Ordonanţa nr. 68/28.08.2003, privind serviciile sociale, art. 51 lit.b), art. 53 şi art. 53.2; 

- Legeanr.292/20.11.2011 a asistenţei sociale, actualizată, art. 112  alin. (3), lit. m) ; 

- art. 91 alin. (1) lit.d), alin (5) lit.a) pct.2 şi alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 70/2014 privind delegarea unor atribuţii Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

În temeiul dispoziţiilor art. 97 –(1) şi art. 115-(1) lit. c) din Legea  administraţiei publice 

locale  nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

 Art.1 Se aprobă standardul de cost pentru serviciile sociale acordate în comunitate, 

organizate  ca adăposturi de noapte, organizate și administrate de către furnizorii de servicii 

sociale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre 



 Art.2 Standardul  de cost constituie criteriul în baza căruia se contractează serviciile 

sociale organizate ca adăposturi de noapte. 

 Art.3 Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre potrivit prevederilor de la Art. 1. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, din cadrul Consiliului judeţean Alba 

- Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

- Municipiului Alba Iulia prin Direcţia de Asistenţă Socială Alba Iulia 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                 CONTRASEMNEAZĂ 

Ion Dumitrel                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI  

                                                                                                     Vasile Bumbu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocna Mures, 24 .09.2015 

Inregistrat sub nr. 159 

 

 

 

 

 

 

 


