
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contractării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba a serviciilor sociale de asistenţă maternală în concordanţă cu modificările 

legislaţiei privind salarizarea şi standardele minime de cost prevăzute în H.G. nr. 978/2015 

 

 

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

  Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării de către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a serviciilor sociale de asistenţă maternală în 

concordanţă cu modificările legislaţiei privind salarizarea şi standardele minime de cost 

prevăzute în H.G. nr. 978/2015; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării de către 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a serviciilor sociale de 

asistenţă maternală în concordanţă cu modificările legislaţiei privind salarizarea şi standardele 

minime de cost prevăzute în H.G. nr. 978/2015; 

- raportul de specialitate nr. 6934/19 aprilie 2016 al Direcţiei de dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

- solicitarea nr. 3499/18 martie 2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr. 4873/18 martie 2016. 

Ținând cont 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;  

- art. 30 alin. 2 și alin5, art. 37-38, art. 73 alin. 2 lit. c și art. 113 alin. 3 lit. m din Legea 

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

- art. 121-122 și art. 127-132 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, 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, Anexa 1, Standardele minime de cost/an pentru serviciile sociale 

destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului, pct.1. Standard minim de cost pentru 

serviciile destinate copiilor plasaţi la asistenţi maternali şi pct. 2 Standard minim de cost pentru 

serviciile destinate copiilor cu dizabilităţi plasaţi la asistenţi maternali; 

 - H.G. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare 

şi statutul asistentului maternal profesionist; 

- Ordinului nr. 35 din 15 mai 2003 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru 

asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de 

implementare a acestor standarde; 

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 împuterniceşte Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba să contracteze servicii maternale cu furnizori privaţi acreditaţi la sumele prevăzute mai jos: 

 20.400 lei/copil/an (1700 lei/copil/lună) pentru asistenţii maternali profesionişti cu un 

copil în plasament, 



 11.400 lei/copil/an (950 lei/copil/lună) pentru asistenţii maternali profesionişti cu doi 

copii în plasament, 

 7.680 lei/copil/an (640 lei/copil/lună) pentru asistenţii maternali profesionişti cu trei copii 

în plasament, 

 24.000 lei/copil/an (2000 lei/copil/lună) pentru asistenţii maternali profesionişti cu un 

copil cu dizabilităţi în plasament, 

 15.240 lei/copil/an (1270 lei/copil/lună) pentru asistenţii maternali profesionişti cu doi 

sau mai mulţi copii cu dizabilităţi în plasament. 

 Art. 2. Sumele menţionate mai sus nu includ alocaţiile de plasament acordate de stat 

copilului în condiţiile legii. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 78 

Alba Iulia, 28 aprilie 2016 


