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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2014 privind delegarea 

unor atribuţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 31 martie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

nr. 70/2014 privind delegarea unor atribuţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2014 privind delegarea unor atribuţii Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 5652 din 30 martie 2016 al Direcţiei dezvoltare și bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

-  adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba nr. 3590 din 

21 martie 2016; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție 

socială; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 112 alin. 3 lit. q – r coroborat cu art. 114 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. b –c din Legea nr. 

292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

           -  art. 12 alin. 2 şi 3 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

           - H.G. nr. 1007/2005 privind modificarea H.G. 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 O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 

            -  H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale 

şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de 

întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2014 privind delegarea unor atribuţii Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;           

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Articol unic.  

 Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2014 privind delegarea 

unor atribuţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba după cum urmează: 

Art. 3 şi art. 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

 „Art. 3 Costurile necesare furnizării serviciilor sociale specializate, prevăzute în parteneriatele 

cu furnizorii privaţi acreditaţi, pe categorii de beneficiari copii/copii şi tineri, copii/tineri cu 

dizabilităţi/persoane adulte cu dizabilităţi, persoane vârstnice nu vor putea depăşi nivelul prevăzut al 

standardului de cost aşa cum este aprobat prin H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor 

minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza 



căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai 

persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale.  

Art. 4. Costurile serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, în calitate de furnizor public de servicii sociale, nu vor putea depăşi nivelul 

prevăzut prin H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 

sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia 

lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele 

rezidenţiale. Serviciile sociale specializate identificate, care depăşesc valorile prevăzute la art. 3 şi 

art. 4 din prezenta hotărâre, se vor supune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba”. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei dezvoltare și bugete și Direcției juridică și 

relații publice din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                   Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 58 

Alba Iulia, 31 martie 2016 


