
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind emiterea acordului pentru obţinerea Autorizaţiei de construire în 

vederea începerii lucrărilor de construire Mansardare Policlinică ( Corpurile C și D) și 

Reparație Capitală la Farmacia  Spitalului  Județean de Urgență Alba Iulia 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă ordinară în data de 28 aprilie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind emiterea acordului pentru 

obţinerea Autorizaţiei de construire în vederea începerii lucrărilor de construire Mansardare 

Policlinică (Corpurile C și D) și Reparație Capitală la Farmacia Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia; 

 - raportul de specialitate nr. 7152/22 aprilie 2016 al Direcției gestionarea patrimoniului 

și informatică din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 6373/15 aprilie 2016 înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub numărul 7131/22 aprilie 2016. 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 861 alin. 3 și art. 867 - 870 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, 

cu modificările și completările ulterioare); 

- art. 3 alin. 3 şi art. 12 alin. 5 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, actualizată; 

- Contractului de administrare nr. 1324-1479/26 februarie 2004 de transmitere a 

dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Spitalul Judeţean Alba asupra unor 

imobile aparţinând domeniului public al Județului Alba, cu modificările şi completările ulterioare. 

 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: 

 

Art. 1. Se elibereză acordul pentru obţinerea Autorizaţiei de construire în vederea 

începerii lucrărilor de construire Mansardare Policlinică (Corpurile C și D) și Reparație 

Capitală la Farmacia Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 
Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba,  prin intermediul Direcției gestionarea 

patrimoniului și informatică din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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, Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică din aparatul  

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

        PREŞEDINTE,                                          AVIZAT 

       Ion DUMITREL          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                                                                

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

Înregistrat sub nr. 86 

Alba Iulia, 22 aprilie 2016 



  

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului de transport 

public județean de persoane  prin curse regulate în Judeţul Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ordinară în data de 28 aprilie 2016; 

Luând în dezbatere:  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru 

asigurarea continuității serviciului de transport public județean de persoane  prin curse regulate 

în Judeţul Alba; 

- raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnice și Direcției juridică și relații publice 

nr. 7161 din 22 aprilie 2016; 

Văzând sentința civilă nr. 16711 din 17.12.2013, pronunțată de Tribunalul Cluj în cauza 

ce formează obiectul Dosarului nr. 10400/117/2013 și Încheierea Ședinței publice de la data de 

15.05.2014, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, în Dosarul nr. 10400/117/2013; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 2 alin. 1, art. 91 alin. 1 lit. d şi art. 91 alin. 5  lit. a  pct.13 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 3 şi art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

   - art. 1 alin. 6 lit. g, art. 16 alin. 1, art. 17 alin. 1 lit. b și p din Legea nr. 92 /2007 a 

serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 1 alin. 4 lit. d, art. 3 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

publice locale, republicată, cu modificările ulterioare, adoptă prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea până la data de 31 iulie 2016 a valabilității Programului de 

transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.07.2008-

31.12.2013, în Județul Alba, prelungit succesiv prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 

230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015 și 

nr. 59/2016. 

Art. 2. Se aprobă prelungirea valabilității licențelor de traseu ale operatorilor de 

transport rutier prestatori ai serviciului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate, până la data de 31 iulie 2016. 

Art. 3. Se aprobă prelungirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public județean de persoane  prin curse regulate, în Județul Alba, până la data de 31 iulie 2016. 

Art. 4. Se aprobă prelungirea până la data de 31 iulie 2016 a Contractului-cadru de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane  prin curse regulate, în 

Județul Alba, astfel cum a fost aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean Alba              nr. 

210/2014 şi prelungit prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 61/2015, nr. 111/2015,  nr. 

155/2015, nr. 216/2015 și nr. 59/2016.  



Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției tehnice și 

Direcției juridică și relații publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Direcției 

juridică și relații publice și Direcţiei tehnice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba; Agenției Teritoriale A.R.R. Alba și Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-

Transport Local. 

 

 

 

  VICEPREŞEDINTE 

 Florin-Claudiu Roman 

                                                                                                                    AVIZAT 

                                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                                 Vasile Bumbu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 87 

Alba Iulia,  22 aprilie 2016 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale  

acordate în comunitate, destinate persoanelor fără adăpost 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă ordinară în data de 28 aprilie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea standardului de cost/zi 

pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca şi adăposturi de noapte; 

- raportul de specialitate nr. 7366/27 aprilie 2016 al Direcţiei de dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

- solicitarea nr. nr. 11.428/18 martie 2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr. 4923/18 martie 2016.  

Ținând cont de prevederile : 

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 70/2014 privind delegarea unor atribuţii 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 197/2012, privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 51 lit. b, art. 53 şi art. 53.2 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, , cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- 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; 

 - H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 197/2012; 

- 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; 

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 

 

 

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

destinate persoanelor fără adăpost, organizate și administrate de către furnizorii de servicii sociale, 

în cuantum de 29 lei/zi/beneficiar x 365 zile, respectiv 10585 lei/an/beneficiar. 

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

destinate persoanelor fără adăpost. 



 Art. 3. Președintele Consiliului județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba și Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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 

juridică şi relații publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

  

  

   VICEPREŞEDINTE,                                               

     Alin Florin CUCUI                                          AVIZAT 

                                                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 88 

Alba Iulia, 27 aprilie 2016 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă ordinară în data de 28 aprilie 2016; 

  Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de 

organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- raportul de specialitate comun nr. 7411 din 27 aprilie 2016 al Direcției Dezvoltare și 

Bugete și al Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

- solicitarea nr. 304 din 15 ianuarie 2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 119 din 15 ianuarie 

2016.  

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și d, art. 91 alin. 2 lit. c și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a 

regulamentelor – cadru de organizare si funcționare a serviciilor sociale 

- 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; 

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 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos” din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 1 - 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: 

„Biroul Telefonul Copilului, Violenţa în Familie, Prevenirea şi Combaterea Exploatării prin 

Muncă” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform 

anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Centrul de plasament Blaj” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 3 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Centrul de Primire în Regim de Urgenţă „Pinocchio” Alba Iulia” din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 4 - parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Centrul de Tranzit Alba Iulia” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 5 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: 

"Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi Arnsberg Alba Iulia" din cadrul Direcţiei Generale 



de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 6 - parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 7. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Centrul Maternal „Speranţa” Alba Iulia” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 7 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 8. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Casa de tip familial în comunitate Blaj” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 8 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 9. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Centrul de Îngrijire și Asistenţă Abrud” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 9 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 10. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Centrul de Îngrijire și Asistenţă Baia de Arieş” din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 10 - parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 11. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Centru de Îngrijire și Asistenţă Gîrbova” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 11 - parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 12. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Casa de tip familial nr. 1 Aiud” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 12 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 13. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: ”Casa de tip familial nr. 15 Abrud” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 13 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 14. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: ”Casa de tip familial nr. 2 Abrud” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 14 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 15. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: ”Casa de tip familial nr. 3 Abrud” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 15 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 16. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Casa de tip familial nr. 4 Blaj” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 16 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 17. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Casa de tip familial nr. 6 Cîmpeni” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 17 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 18. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Casa de tip familial nr. 8 Sîncrai” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 18 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 19. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Casa de tip familial nr. 9 Bărăbanț” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba,  conform anexei nr. 19 - parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 20. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Casa de tip familial Mănărade” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba,  conform anexei nr. 20 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 21. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai” din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 21 - parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 22. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Casa de tip familial Speranţa Copiilor Cugir” din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 22 - parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 23. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Handicap nr. 13 Gîrbova” din cadrul 



Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 23 - 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 24. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Handicap nr. 14 Abrud” din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 24 - 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 25. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Handicap nr. 15 Abrud” din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 25 - 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 26. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Handicap nr. 3 Gîrbova” din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 26 - 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 27. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Handicap nr. 6 Abrud” din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 27 - 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 28. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Handicap nr. 7 Abrud” din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba,  conform anexei nr. 28 - 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 29 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Handicap nr. 8 Abrud” din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 29 - 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 30. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Handicap nr. 10 Cricău” din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 30 - 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 31. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Handicap nr. 16 Alba Iulia” din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 

31 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 32. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare: „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Handicap nr. 17 Sîncrai” din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 32 - 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 33. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social furnizat 

la domiciliu: „Serviciul Protecție de Tip Familial Copii - componenta asistență maternală" din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 

33 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 34. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social furnizat 

la domiciliu: „Serviciul Protecție de Tip Familial Copii - componenta plasamente familiale" 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei 

nr. 34 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 35. Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 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 juridică şi relații 

publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.  

          AVIZAT 

      PREŞEDINTE,                 SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                             

        Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU                                                                                                           
Înregistrat sub nr. 89 

Alba Iulia, 27 aprilie 2016 
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