
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea achiziţionării de către Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, 

de servicii de asistență şi reprezentare juridică 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna septembrie 2017; 

 Luând în dezbatere:  

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării de 

către Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba,  de servicii de asistență şi reprezentare juridică; 

   - raportul de specialitate nr. 17438/25 septembrie 2017 al Direcţiei juridică și relații 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - solicitarea nr. 1650/25 septembrie 2017 a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17401/25 septembrie 2017, privind 

inițierea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe achiziţionare de către Biblioteca 

Județeană „Lucian Blaga” Alba,  de servicii de asistență şi reprezentare juridică în cadrul 

litigiului înregistrat pe rolul Tribunalului Alba sub dosar nr. 5437/107/2017, formulat de către 

personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, în contradictoriu cu 

această instituție publică; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 21 alin. 3 şi art. 91 alin. 1 lit.f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. I alin. 2 lit. b din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 

normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Procedura simplificată proprie privind achiziția publică de servicii sociale și alte 

servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, elaborată de Serviciul de 

achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor. 

 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 achiziţionarea de către Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, de 

servicii de asistență şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti în vederea apărării 

drepturilor și intereselor acestei instituții publice în litigiul înregistrat pe rolul Tribunalului Alba 

care face obiectul dosarului nr. 5437/107/2017, având ca obiect stabilirea salariului personalului 

contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, la nivelul de salarizare cel mai 

mare aflat în plată pentru funcţii similare din cadrul Bibliotecilor județene din țară, începând cu 

luna august 2016.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei juridică și relații 

publice ;i managerului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Bibliotecii 

Județene „Lucian Blaga” Alba Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete 

și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                       AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

Înregistrat cu nr. 315 

Alba Iulia, 25 septembrie 2017 
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EXPUNERE DE MOTIVE    

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării de către Biblioteca 

Județeană „Lucian Blaga” Alba, de servicii de asistență şi reprezentare juridică 

 

 

  

Cu adresa nr. 1650/25 septembrie 2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 

17401/25 septembrie 2017, Managerul director al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 

solicită inițierea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe achiziționarea de servicii de 

asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești a instituției pe care o conduce, în 

litigiul având ca obiect stabilirea salariului angajaților acestei instituții - personal contractual - la 

nivelul de salarizare cel mai mare aflat în plată pentru funcții similare din cadrul Bibliotecilor 

județene din țară, începând cu luna august 2016. 

Solicitarea este motivată pe împrejurarea că Biblioteca județeană nu are angajat consilier 

juridic, fapt care face imposibilă reprezentarea în instanță a instituției. 

Având în vedere că activitățile de apărare a drepturilor și intereselor legitime, precum și  

cele de reprezentare și susținere în fața instanțelor judecătorești ale instituției publice nu pot fi 

îndeplinite potrivit competențelor și atribuțiilor, decât de  către consilierii juridici ai instituției, 

sau după caz de către avocați, se justifică achiziționarea de servicii de asistenţa şi reprezentare de 

către un avocat în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare, 

în cadrul proceduri judiciare în faţa instanţelor de judecată, în dosarele sus-menționate. 

 O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea 

disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevede în mod expres, că în situaţii temeinic justificate în care 

activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor și 

instituțiilor publice locale, nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în 

aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu 

aprobarea consiliilor judeţene pentru autoritățile și instituțiile publice locale. 

În consecinţă, în mod excepţional faţă de împrejurarea că în cadrul Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba nu sunt angajaţi consilierii juridici cu atribuții de apărare, reprezentare 

juridică şi susţinere a drepturilor şi intereselor legitime ale instituției și pentru a asigura apărarea, 

reprezentarea juridică şi susţinerea intereselor legitime ale acesteia la instanţele judecătoreşti, se 

justifică achiziţionarea de către Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba de servicii juridice de 

asistenţă şi reprezentare juridică specializată, fiind îndeplinite cerinţele legale pentru a fi iniţiat 

proiectul de hotărâre conform art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării de către Biblioteca 

Județeană „Lucian Blaga” Alba de servicii de asistență şi reprezentare juridică 

 

 

Prin adresa nr.1650/25.09.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub 

nr.17401/25.09.2017, Managerul - director al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba solicită 

inițierea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe achiziționarea de servicii de asistență și 

reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești a instituției pe care o reprezintă, în litigiul 

înregistrat pe rolul Tribunalului Alba sub dosar nr.5437/107/2018, având ca obiect stabilirea 

salariului angajaților acestei instituții - personal contractual - la nivelul de salarizare cel mai 

mare aflat în plată pentru funcții similare din cadrul Bibliotecilor județene din țară, începând cu 

luna august 2016. 

Solicitarea este motivată pe împrejurarea că Biblioteca județeană nu are angajat consilier 

juridic, fapt care face imposibilă reprezentarea în instanță a instituției. 

Dat fiind faptul că apărarea, reprezentarea juridică şi susţinerea intereselor legitime ale 

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba se poate face doar prin intermediul consilierilor 

juridici angajați în cadrul instituției, dar având în vedere că instituția nu deține în organigramă 

post de consilier juridic, iar interesele instituției de cultură trebuie apărate, se justifică 

achiziționarea de servicii de asistență și reprezentare juridică prin intermediul unui avocat.   

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba este o instituţie culturală organizată pe 

principiul teritorial şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Alba, având personalitate 

juridică și structură organizatorică proprie. 

Potrivit prevederilor art. I alin (1) din Ordonanţă de urgenţă nr. 26/2012 privind unele 

măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 

completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, „Autorităţile şi 

instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare 

şi subordonare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital 

integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care au în structura organizatorică 

personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de 

asistenţă şi/sau de reprezentare”, însă la alin. (2) al aceluiași articol se prevede că „În situaţii 

temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 

reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot 

asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate 

servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea: 

  a) ordonatorilor principali de credite pentru autorităţile şi instituţiile publice ale 

administraţiei publice centrale; 

  b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.” 

Dată fiind situaţia în care activităţile juridice de asistenţă şi de reprezentare ale Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică 

angajat în această entitate, se pot achiziţiona de către instituția sus-menționată servicii de această 

natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea Consiliului Judeţean Alba. 

În consecinţă, faţă de cele ce preced, pentru a asigura apărarea, reprezentarea  juridică  şi  

susţinerea  intereselor  legitime  ale  Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba la instanţele 

judecătoreşti, în dosarul ce are ca obiect drepturi salariale la nivelul de salarizare cel mai mare 

aflat în plată pentru funcții similare din cadrul Bibliotecilor județene din țară, propunem 

promovarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Biblioteca 

Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare specializate, 



fundamentat potrivit dispozițiilor art.44 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Alba. 

 

 

Director executiv 

Liliana NEGRUŢ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,  

Șef serviciu juridic contencios 

Rusu Romana Maria 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al comunei Galda de Jos, pentru 

transmiterea temporară a unui imobil - teren, din domeniul public al comunei Galda de Jos 

și din administrarea Consiliului Local Galda de Jos, în domeniul public al Județului Alba și 

în administrarea Consiliului Județean Alba 

 

  

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna septembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate 

Consiliului Local al comunei Galda de Jos, pentru transmiterea temporară a unui imobil - teren, 

din domeniul public al comunei Galda de Jos și din administrarea Consiliului Local Galda de 

Jos, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 17557/27 septembrie 2017 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 5 lit. a, pct. 9 şi pct. 12 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 861 alin. 3, art. 866 şi art. 867 din Noul Cod Civil ( Legea nr. 287/2009 

republicată, cu modificărie şi completările ulterioare. 

- art. 22, art. 22
1
 alin. 3, alin. 4 și alin. 8  din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, 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 prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se încuviințează cererea adresată Consiliului Local al comunei Galda de Jos, 

pentru transmiterea temporară a bunului imobil - teren situat administrativ în comuna Galda de 

Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafaţă de 5597 mp, 

categoria de folosinţă „drum” din domeniul public al comunei Galda de Jos și din administrarea 

Consiliului Local Galda de Jos, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea 

Consiliului Județean Alba, în vederea reabilitării.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului 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; Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului Local 

Galda de Jos, Direcției juridică și relații publice și Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                   AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 316 

Alba Iulia, 27 septembrie 2017 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al comunei 

Galda de Jos, pentru transmiterea temporară a unui imobil - teren, din domeniul public al 

comunei Galda de Jos și din administrarea Consiliului Local Galda de Jos, în domeniul 

public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

  

 

 

 În comuna Galda de Jos a fost finalizată construcţia Centrul de Management Integrat al 

Deşeurilor în judeţul Alba din cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 

în Judeţul Alba”, proiect confinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (POS 

Mediu, Axa prioritară 2). Obiectivul general al proiectului este rezolvarea problemelor 

semnificative de mediu şi a celor operaţionale asociate generării deşeurilor, care va îmbunătăţi 

condiţiile de viaţă ale cetăţenilor judeţului Alba. 

Accesul la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor in Judeţul Alba, din Galda de 

Jos se face din drumul naţional DN 1 şi drumul judeţean DJ 107H. Pentru locuitorii din zona 

Apuseni şi cei din Ighiu şi Cricău, Consiliul Judeţean Alba a identificat o rută care scurtează  

accesul la Centrul de deşeuri cu aproximativ 10 Km şi anume bunul imobil - teren situat 

administrativ în comuna Galda de Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 

1382/1/5/1, în suprafaţă de 5597 mp, categoria de folosinţă „drum”, aflat în domeniul public al 

comunei Galda de Jos și în administrarea Consiliului Local Galda de Jos. 

   Întrucât acest imobil se află în domeniul public al comunei Galda de Jos şi în 

administrarea Consiliului Local Galda de Jos, prin proiectul de hotărâre, propun încuviințarea 

cererii adresate Consiliului Local al comunei Galda de Jos, ca imobilul respectiv, să fie preluat în 

domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 316 din 27 septembrie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al comunei 

Galda de Jos, pentru transmiterea temporară a unui imobil - teren, din domeniul public al 

comunei Galda de Jos și din administrarea Consiliului Local Galda de Jos, în domeniul 

public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

 

 

 

Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”, proiect 

implementat de Consiliul Judetean Alba, este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare 

Regională (POS Media, Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al 

deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”), în baza Contractului de Finanțare nr. 

129035/02.05.2012. Finanțarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Alba” a fost aprobată, în cadrul Programului Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013, 

prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2012) din data de 05.03.2012 și prin Ordinul ministrului 

mediului si padurilor nr. 1096/22 martie 2012.  

Obiectivul general al proiectului este rezolvarea problemelor semnificative de mediu și a 

celor operaționale asociate generării deşeurilor şi dezvoltarea unui sistem integrat de 

management al deșeurilor în județ, ce va îmbunătăți condițiile de viață ale cetățenilor săi și va 

susține România în atingerea țintelor de management al deșeurilor impuse de Tratatul de 

Aderare. 

Unul din obiectivele de investiţii finalizate, din cadrul proiectului a fost şi Construcţia 

Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos, care este compus din: 

o Depozit ecologic de deşeuri: celula 1 - capacitate 543,000 m
3
; 

o Staţie sortare – capacitate 43.000 t/an; 

o Staţie de tartare mecano – biologică 85,566 t/an. 

Comuna Galda de Jos a încheiat contractul de administrare nr. 3767/11618/18 august 

2014 pentru exercitarea dreptului de administrare in favoarea Consiliului Județean Alba, asupra 

terenului în suprafață de 25 ha identificat prin CF 70275 Galda de Jos, nr. top/cad 70275, 

proprietate publică a comunei Galda de Jos, pe care este construit Centrul de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, din Galda de Jos. De asemenea a încheiat contractul de 

administrare nr. 3768/13552/19 august 2014 și actul adițional nr. 1/13 aprilie 2016 la contract, 

pentru exercitarea dreptului de administrare asupra terenului în suprafață de 2,63 ha identificat 

prin CF 70279, 70273, 70272, 70283, 70280, 70276, 70965 proprietate publica a comunei Galda 

de Jos, în vederea amenajării ca drum de acces la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor 

în Județul Alba, din Galda de Jos. 

Accesul la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, din Galda de 

Jos făcându-se din drumul naţional DN 1 (km 394+535, km 395+358) şi drumul judeţean DJ 

107H (km 2+400), pentru locuitorii din munţii Apuseni, cei din Ighiu şi Cricău, drumul respectiv 

ar fi o rută ocolitoare. 

 Pentru transportarea în condiţii de securitate și eficienţă a deşeurilor din zona Ighiu, 

Cricău şi munţii Apuseni, pe cea mai scurtă rută posibilă, Consiliul Judeţean Alba a identificat 

bunul imobil - teren situat administrativ în comuna Galda de Jos,  înscris în CF 74070, nr. Topo 

1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafaţă de 5597 mp, categoria de folosinţă „drum”, aflat în 

domeniul public al comunei Galda de Jos și în administrarea Consiliului Local Galda de Jos. 

În conformitate cu art. 22
1
 alin. 3 din  O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „pentru realizarea de 

lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul unor localităţi 

pot fi preluate temporar în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, la 



solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului”, Consiliul Judeţean Alba are 

posibilitatea de a prelua în administrare, temporar, imobilul respectiv – teren, categoria de 

folosinţă “drum”, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare.  

Conform prevederilor art. 22
1
 alin. 8 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „după recepţia finală a 

lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit administratorului sau autorităţilor administraţiei 

publice locale de care au aparţinut”, după recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare 

a drumului respectiv, acesta va reveni comunei Galda de Jos în administrarea Consiliului Local 

al comunei Galda de Jos. 

Proiectul de hotărâre inițiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate va contribui la 

asigurarea unui traseu optim de acces pentru transportul deşeurilor din zona Ighiu, Cricău şi 

munţii Apuseni la Centrul de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba. 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV, 

               Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Andreea Maria BABIN 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la completarea Regulamentului de organizare și funcționare  

a Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului  

Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna septembrie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la completarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 

- raportul de specialitate nr. 17555 din 27 septembrie 2017 al Compartimentului unități 

de asistență medicală, socială, învățământ special din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017 

privind aprobarea componenţei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei 

pentru Protecţia Copilului Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a, art. 91 alin. 5 lit. a pct. 2 și art. 91 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 

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

- art. 86
1
 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia 

copilului; 

-  Ordinului comun nr. 1985/4 octombrie 2016 al ministrului muncii, familiei, 

protecției sociale și persoanelor vârstnice, nr. 1305/17 noiembrie 2016 al ministrului sănătății 

și nr. 5805/23 noiembrie 2016 al ministrului educației naționale și cercetării științifice  privind 

aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor 

cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau 

cerinţe educaţionale speciale; 

 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. I. După alin. 2 al art. 21 din Regulamentul de organizare și funcționare al 

Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba 

nr. 255 din 31 iulie 2017, se introduc două aliniate noi, alin. 3  și alin. 4, cu următorul cuprins: 

„Art. 21. (3) Termenul de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap 

pentru copii se stabileşte ţinând cont de situaţia concretă a copilului din punct de vedere al 

deficienţelor/afectărilor, limitărilor de activitate şi restricţiilor de participare şi este de minimum 

6 luni şi maximum 2 ani. Pentru tânărul care urmează să împlinească 18 ani, termenul de 

valabilitate poate fi mai mic de 6 luni şi mai mare de 2 ani, dar nu mai mare de 2 ani şi 6 luni. 

    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. 3 pentru copiii cu handicap a căror 

afecţiune necesită îngrijiri medicale paliative, certificate de medicul de specialitate, Comisia 

pentru protecţia copilului stabileşte un termen de valabilitate a certificatului valabil până la 

vârsta de 18 ani.”      

lnk:LEG%20PRL%20448%202006%200


Art. II. După art. 23 din Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 

iulie 2017, se introduce un articol nou,  art. 23
1
, cu următorul cuprins: 

„Art. 23
1
 (1) În cazul contestării hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului la 

instanţa de judecată şi Comisia pentru protecția copilului Alba dobândeşte calitatea de parte, 

aceasta va fi reprezentată de către consilieri juridici din cadrul Direcţiei juridice şi relaţii publice 

- Serviciul juridic-contencios din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

        (2) În termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării contestației de către 

instanța de judecată, Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului Alba va transmite Direcţiei 

juridice şi relaţii publice - Serviciul juridic-contencios din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, contestația primită, la care va anexa dovada comunicării hotărârii şi a 

certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap, împreună cu toate documentele care au stat 

la baza întocmirii dosarului de către Serviciul de evaluare complexă, în copie certificată de 

conformitate cu originalul. Aceste documente vor fi însoţite de un referat care cuprinde punctul 

de vedere al Serviciul de evaluare complexă care cuprinde detalierea motivelor care au stat la 

baza stabilirii încadrării/neîncadrării în gradul de handicap respectiv, fundamentat în 

conformitate cu criteriile biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de 

handicap. Referatul va fi semnat de către şeful Serviciului de evaluare complexă, managerul de 

caz, medic şi psiholog, iar în cazul prevăzut de art. 17 alin. 7 din H.G. nr. 502/2017 privind 

organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului de către preşedintele comisiei şi 

medicul titular/supleant - membru în comisie desemnat de Direcţia de Sănătate Publică Alba.ˮ  

Art. III. Directorul Direcţiei juridică şi relații publice și Biroul resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba vor proceda la completarea fişei postului 

pentru consilierii juridici care vor asigura reprezentarea Comisiei pentru Protecția Copilului Alba 

în faţa instanţelor judecătoreşti.. 

 Art. IV. Secretarul județului Alba, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, Comisia pentru Protecția Copilului Alba, Direcţia juridică şi relații publice și 

Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. V. Prin intermediul secretarului Județului Alba 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, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Comisia pentru protecția copilului 

Alba, Direcţiei juridică şi relații publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

   

         AVIZAT 

     VICEPREŞEDINTE,                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

       Dumitru FULEA                     Vasile BUMBU                                         

                                                                                           

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 317 

Alba Iulia,  28 septembrie 2017  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la completarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017 au fost aprobate 

componenţa și Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Alba. 

În Regulament, la art. 8 au fost stabilite principalele atribuții ale Comisiei, printre acestea 

regăsindu-se și atribuția referitoare la stabilirea încadrarării copiilor cu dizabilităţi în grad de 

handicap şi eliberarea certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap. 

Această atribuție se regăsește și în actul normativ care reglementează modificarea și 

completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 86
1
, în lumina 

reglementărilor  O.U.G. nr. 51/2017, reglementare potrivit căreia:  

  „(1) Comisia pentru protecţia copilului stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad 

de handicap şi eliberează certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap. 

  (2) Termenul de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap pentru copii se 

stabileşte ţinând cont de situaţia concretă a copilului din punct de vedere al 

deficienţelor/afectărilor, limitărilor de activitate şi restricţiilor de participare şi este de minimum 

6 luni şi maximum 2 ani. Pentru tânărul care urmează să împlinească 18 ani, termenul de 

valabilitate poate fi mai mic de 6 luni şi mai mare de 2 ani, dar nu mai mare de 2 ani şi 6 luni. 

  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. 2 pentru copiii cu handicap a căror afecţiune 

necesită îngrijiri medicale paliative, certificate de medicul de specialitate, Comisia pentru 

protecţia copilului stabileşte un termen de valabilitate a certificatului valabil până la vârsta de 18 

ani.ˮ 

 În cuprinsul Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

255/31 iulie 2017, la art. 21 alin. 2 este prevăzut că „Certificatul de încadrare a copilului într-un 

grad de handicap este anexă a hotărârii. Modelul certificatului de încadrare în grad de handicap 

este aprobat şi revizuit, ori de câte ori va fi necesar, prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei 

sociale.” 

Având în vedere alin. 2 și alin. 3 ale art. 86
1 

menționat mai sus, care reglementează 

termenul de valabilitate al certificatului de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de 

handicap, consider că este oportun și necesar să se completeze cu aceste două alineate 

prevederile art. 21 din Regulament. 

De asemenea, este oportună și se impune completarea  Regulamentului cu un articol în 

care să se stipuleze în mod expres mandatul de reprezentare, la instanța de judecată, a Comisiei 

pentru Protecția Copilului Alba, care potrivit legislației în domeniu și a Regulamentului este 

organul de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean Alba, având în vedere 

că, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Comisia adoptă hotărâri, care sunt supuse controlului de 

legalitate exercitat de către instanța cometentă. 

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

128/28 iulie 2016, inițiez proiectul de hotărâre cu privire la completarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017, înregistrat cu nr. 317/28 septembrie 2017. 

                  

VICEPREŞEDINTE, 

Dumitru FULEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SECRETARUL JUDEȚULUI 

Compartimentul unități de asistență  

medicală, socială, învățământ special 

Nr. 17555/27 septembrie 2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la completarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 

 

 

 Comisia pentru Protecţia Copilului Alba este organ de specialitate, fără personalitate 

juridică, al Consiliului Judeţean Alba, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării 

drepturilor copilului. 

 Printre atribuțiile stabilite prin Regulamentul de organizarea şi funcţionare, Comisia 

stabileşte, pe lângă măsurile de protecție socială și încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de 

handicap şi eliberează certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap. 

 Prin completările aduse Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către O.U.G. 

nr. 51/2017 se regăsesc prevederi noi referitoare la atribuțiile pe care le are comisia pentru 

protecția copilului, atribuții care fac obiectul art. 86
1
, după cum urmează: 

  „(1) Comisia pentru protecţia copilului stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad 

de handicap şi eliberează certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap. 

  (2) Termenul de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap pentru copii se 

stabileşte ţinând cont de situaţia concretă a copilului din punct de vedere al 

deficienţelor/afectărilor, limitărilor de activitate şi restricţiilor de participare şi este de minimum 

6 luni şi maximum 2 ani. Pentru tânărul care urmează să împlinească 18 ani, termenul de 

valabilitate poate fi mai mic de 6 luni şi mai mare de 2 ani, dar nu mai mare de 2 ani şi 6 luni. 

  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. 2 pentru copiii cu handicap a căror afecţiune 

necesită îngrijiri medicale paliative, certificate de medicul de specialitate, Comisia pentru 

protecţia copilului stabileşte un termen de valabilitate a certificatului valabil până la vârsta de 18 

ani." 

 Art. 21 alin. 2 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

255/31 iulie 2017 conține reglementări cu privire la certificatul de încadrare al copilului în grad 

de handicap astfel „Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap este anexă a 

hotărârii. Modelul certificatului de încadrare în grad de handicap este aprobat şi revizuit, ori de 

câte ori va fi necesar, prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.” 

 Având în vedere alin. 2 și alin. 3 ale art. 86
1 

menționate mai sus, care reglementează 

termenul de valabilitate al certificatului de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de 

handicap, este necesară completarea prevederii cuprinsă la art. 21 din Regulament, referitoare la 

certificatele de încadrare în grad de handicap,  fiind introduse două noi alineate, alin. 3 și alin. 4, 

după cum urmează:  

 „Art. 21. (3) Termenul de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap 

pentru copii se stabileşte ţinând cont de situaţia concretă a copilului din punct de vedere al 

deficienţelor/afectărilor, limitărilor de activitate şi restricţiilor de participare şi este de minimum 

6 luni şi maximum 2 ani. Pentru tânărul care urmează să împlinească 18 ani, termenul de 

valabilitate poate fi mai mic de 6 luni şi mai mare de 2 ani, dar nu mai mare de 2 ani şi 6 luni. 

                (4) Prin excepţie de la prevederile alin. 23 pentru copiii cu handicap a căror 

afecţiune necesită îngrijiri medicale paliative, certificate de medicul de specialitate, Comisia 

pentru protecţia copilului stabileşte un termen de valabilitate a certificatului valabil până la 

vârsta de 18 ani.ˮ 

 

 



  

 Hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, fiind un act administrativ, este 

supusă controlului de legalitate prevăzut de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 În cazul contestării hotărârii comisie în vederea anulării sau modificării, după caz, a 

certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap - anexă a acesteia, ori a obligării 

Comisiei la eliberarea unui certificat de încadrare într-un grad de handicap, în cazul neîncadrării 

copilului, legiuitorul nu a prevăzut modalitate de apărare și reprezentare a acesteia în litigiile 

înregistrate pe rolul instanțelor de judecată. 

 Comisia pentru Protecția Copilului Alba este organul de specialitate, fără personalitate 

juridică, al Consiliului Județean Alba, astfel că, în litigiile în care această comisie este chemată în 

judecată, apărările și reprezentare se vor asigura de către consilierii juridici din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba, astfel că se impune completarea Regulamentului cu 

un articol în care să se stipuleze în mod expres mandatul de reprezentare. 

În consecință, propunem completarea, prin introducerea unui nou articol, după  art. 23 

din Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017, cu introducerea art. 

23
1
 cu următorul cuprins:  

„Art. 23
1
 (1) În cazul contestării hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului la 

instanţa de judecată şi Comisia pentru protecția copilului Alba dobândeşte calitatea de parte, 

aceasta va fi reprezentată de către consilieri juridici din cadrul Direcţiei juridice şi relaţii publice 

- Serviciul juridic-contencios din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

        (2) În termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării contestației de către 

instanța de judecată, Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului Alba va transmite Direcţiei 

juridice şi relaţii publice - Serviciul juridic-contencios din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, contestația primită, la care va anexa dovada comunicării hotărârii şi a 

certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap, împreună cu toate documentele care au stat 

la baza întocmirii dosarului de către Serviciul de evaluare complexă, în copie certificată de 

conformitate cu originalul. Aceste documente vor fi însoţite de un referat care cuprinde punctul 

de vedere al Serviciul de evaluare complexă care cuprinde detalierea motivelor care au stat la 

baza stabilirii încadrării/neîncadrării în gradul de handicap respectiv, fundamentat în 

conformitate cu criteriile biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de 

handicap. Referatul va fi semnat de către şeful Serviciului de evaluare complexă, managerul de 

caz, medic şi psiholog, iar în cazul prevăzut de art. 17 alin. 7 din H.G. nr. 502/2017 privind 

organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului de către preşedintele comisiei şi 

medicul titular/supleant - membru în comisie desemnat de Direcţia de Sănătate Publică Alba.ˮ  

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, consider a fi oportună și legală inițierea și aprobarea proiectului de 

hotărâre cu privire la completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei 

pentru Protecția Copilului Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 

iulie 2017. 

 

                    

SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  Vasile BUMBU                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Șef serviciu juridic-contencios 

Rusu Romana Maria 
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