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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale  

acordate în comunitate, destinate persoanelor fără adăpost 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 28 aprilie 2016; 

  Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea standardului de cost/zi pentru serviciile sociale 

acordate în comunitate, organizate ca şi adăposturi de noapte; 

 - 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.  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 70/2014 

privind delegarea unor atribuţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii împreună cu amendamentul propus în timpul dezbaterii în ca                                              

drul şedinţei ordinare și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială ; 

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: 
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 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. 

  

  

    PREŞEDINTE,                                               

           Ion DUMITREL                                 CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 62 

Alba Iulia, 28 aprilie 2016 


