
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenţei nominale a Colegiului Director al   

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 19 

decembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a  Colegiului Director al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței nominale 

a  Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 23507/15 decembrie 2017 întocmit de secretarul judeţului 

Alba; 

 Luând în considerare prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 164/24 mai 2017 privind aprobarea 

modificării Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 200/15 iulie 2015 privind 

numirea domnului Bumbu Vasile în funcția publică de conducere de secretar al Județului 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. 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. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 14 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi 

a structurii orientative de personal  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 aprobă componenţa nominală a Colegiului Director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, după cum urmează: 

Președinte: Vasile BUMBU   Secretarul Județului Alba 

Locțiitor: Sorin Valerian CHIRILĂ  Director general D.G.A.S.P.C. Alba 

Membri: Dragoș Antoniu CUJEREAN  Director general adjunct D.G.A.S.P.C. Alba 

  Valentin Ioan FRĂCEA  Director general adjunct D.G.A.S.P.C. Alba 

  Mircea CRISTEA   Director executiv D.G.A.S.P.C. Alba 

Membri, personal de conducere din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului  
Ana Maria BORTEŞ  Șef serviciu, Serviciul management de caz 

pentru copii şi managementul calităţii 

serviciilor de tip rezidenţial  

Viorica CĂLIN   Șef serviciu, Serviciul financiar contabil 

  Aurelian Dinu CREIVEAN  Șef serviciu, Serviciul evaluare complexă a 

persoanelor adulte cu handicap  

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


  Maria HUMUZĂU   Șef serviciu, Serviciul management de caz 

pentru copii şi managementul calităţii 

serviciilor de tip rezidenţial copii şi adulţi 

Gheorghe LAZĂR Șef serviciu (exercitare cu caracter 

temporar), Serviciul întreţinere şi deservire 

Ioan Ovidiu MÂNDROC  Șef serviciu, Serviciul juridic şi contencios 

Mirela MÂNDROC   Șef serviciu, Serviciul monitorizare, analiză  

statistică, strategii, programe, proiecte şi 

ONG  

Aura NAPĂU    Șef serviciu (exercitare cu caracter  

temporar), Serviciul achiziţii, patrimoniu, 

tehnic şi administrativ 

  Vasile POPA    Șef serviciu, Serviciul resurse umane şi  

       gestiunea funcţiei publice 

  Nicolae Dan SCHIAU  Șef serviciu, Serviciul de evaluare complexă  

       pentru copii 

Bianca PIAZĂ   Șef birou, Biroul management de caz şi  

       intervenţie pentru situaţiile sesizate în regim  

       de urgenţă 

Cristiana Maria PRUNEAN Șef birou, Biroul evidenţă şi plată prestaţii  

     sociale 

Mihai TONEA   Șef birou, Biroul adopţii şi postadopţii 

Bazil NISTOR   Șef birou, Biroul sănătatea, securitatea  

       muncii şi PSI 

  Marcela JURCĂ   Șef centru, Centrul de îngrijire şi asistenţă  

       Abrud 

  Gheorghe BORA   Adjunct șef centru, Centrul de îngrijire şi  

       asistenţă Abrud 

  Maria PAULETTI   Șef centru, Centrul de plasament Blaj 

  Alina Elena FEJER   Șef centru, Casa de tip familial nr. 8 Sîncrai

  Ioan George LUPEA   Șef centru, Centrul maternal pentru 6 cupluri  

       mamă – copil „Speranţa” Alba Iulia 

Elisaveta POPA   Şef centru, Centrul de recuperare şi  

     reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos 

  Liviu GIORGIU   Adjunct șef centru, Centrul de recuperare şi  

       reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos 

  Liana Maria MUNTEANU  Șef centru, Centrul de îngrijire şi asistenţă  

       Gîrbova 

Maria Floarea MANIAC  Șef centru (exercitare cu caracter temporar),  

     Casa de tip familial „Speranţa copiilor”  

     Cugir   

 Art. 2. Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 123/28 iulie 2016 privind aprobarea componenței nominale a Colegiului Director al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziții contrare îşi înceteayă aplicabilitatea. 

Art. 4. 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, Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei 

juridică și 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. 377 

Alba Iulia,  19 decembrie 2017      


