
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

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, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- 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; 

- 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; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 

Sănătate și protecție socială; 

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

vârsta de 18 ani.”      

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.  

 

   

         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

                                                                                           

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 308 

Alba Iulia,  28 septembrie 2017  


