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CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și 

promovării drepturilor copilului și  ale persoanelor adulte cu handicap 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ”ordinară” în luna octombrie 2019; 

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu anual 

pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și  ale persoanelor 

adulte cu handicap. 

 - adresa nr. 12908/22 octombrie 2019  a Direcției Generale de Asistență și Protecția 

Copilului Alba prin care se solicită aprobarea costurilor medii anuale pentru finanțarea 

serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte 

cu handicap. 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. d și alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 - Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

  -   Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările si completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 - H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 

regulamentelor-cadru de orgenizare și funcționare a serviciilor sociale, co modificările și 

completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 

sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește 

contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârtstnice 

din centrele rezidențiale; 

 - H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare 

ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea 

standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi. 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se stabilește costul mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și 

promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap pentru fiecare tip de 

serviciu social  conform anexei- parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

 



Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și Direcția  Generală de 

Asistență și Protecția Copilului Alba, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. 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, Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcției Județene a Finanţelor Publice 

Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia și Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

     

                                                                       Avizat pentru legalitate 

                PREŞEDINTE,                                     SECRETAR GENERAL, 

                        Ion DUMITREL                Vasile BUMBU          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 215 

Alba Iulia, 23 octombrie 2019 



Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 

Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la Proiectul de hotărâre 

 a Consiliului Județean Alba nr. 215 din 23 octombrie 2019     

 

 

 

 

Nivelul costului mediu anual pe beneficiar  

pe fiecare tip de serviciu social  

 

 

Nr.crt Denumire serviciu social 

 

Cost mediu anual/beneficiar 

(lei) 

1. Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică 

pentru persoane cu dizabilități 
51.866,76 

2. Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane 

adulte cu dizabilități 
51.866,76 

3. Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte 

cu dizabilități 
55.136,16 

4. Locuință  protejată pentru persoane adulte cu 

dizabilități 
52.966,32 

5. Servicii de asistență și suport pentru persoanele 

adulte cu dizabilități 
2.280,00 

6. Centrul de zi pentru copii cu dizabilități 

 
27.626,64 

7. Centrul  maternal 

 
73.585,80 

8. Casă de tip familial 

 
52.007,40 

9. Casă de tip familial  pentru copii cu dizabilități 

 
74.624,04 

10. Centrul de plasament 

 
58.328,64 

11. Asistenți maternali profesioniști 

 
28.117,32 

12. Centrul de primire în regim de urgență 

 
73.033,80 

13. Centrul de tranzit 

 
46.532,76 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Avizat pentru legalitate 

                PREŞEDINTE,                                     SECRETAR GENERAL, 

                        Ion DUMITREL                Vasile BUMBU          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE 

Nr.  23119/23 octombrie 2019 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea costului mediu anual  

pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului  

și  ale persoanelor adulte cu handicap 

 

 

Expunere de motive 

În conformitate cu prevederile art. 191 alin. 1 lit. a și alin. 6 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, președintele consiliului județean îndeplinește atribuții privind 

serviciile publice de interes județean și ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în 

concret a activităților din domeniul serviciilor sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu 

handicap, a persoanelor vârstice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie 

socială. 

Consiliul Județean Alba, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, 

cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind serviciile sociale 

pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor 

persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, instituție publică aflată 

în subordinea Consiliului Județean Alba, asigură, la nivel județean, aplicarea politicilor sociale în 

domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum 

și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și 

acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, potrivit art. 4 din Regulamentul 

de organizare și funcționare al D.G.A.S.P.C. Alba aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 1260 mai 2018.  

 Prin adresa nr. 12908/22.10.2019, D.G.A.S.P.C. Alba solicită aprobarea costului mediu 

pe beneficiar, pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și 

ale persoanelor adulte cu handicap.  

Descrierea situației actuale 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost 

pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se 

stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor 

vârtstnice din centrele rezidențiale, sunt stabilite standardele minime de cost aferente 

cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale pentru un beneficiar sau tip de serviciu 

social, potrivit standardelor minime de calitate în vigoare pentru serviciul social respectiv. 

Prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea 

standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, sunt aprobate, printre altele,  și standarde specifice minime de 

calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip ”Centru de abilitare şi reabilitare 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi” și standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru 

”Servicii de asistenţă şi suport pentru persoanele adulte cu dizabilităţi”. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 293/2018 a fost aprobat costul mediu anual 

pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor 

adulte cu handicap, pentru anul 2018. 

Prin adresa nr. 12908/22.10.2019, D.G.A.S.P.C. Alba solicită aprobarea nivelului costului 

mediu anual pe beneficiar pentru fiecare tip de serviciu social.  

În acest sens,  se impune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba 

nr. 293/2018 privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției 

și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap. 

 



Baza legală 

 art. 173 alin. 1 lit. d și alin. 5 lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ; 

 Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

 Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

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

 Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum și a regulamentelor-cadru de orgenizare și funcționare a serviciilor 

sociale, co modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost 

pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza 

căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali 

ai persoanelor vârtstnice din centrele rezidențiale; 

 Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de 

organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii 

orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilităţi. 

 

În sensul celor precizate mai sus, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri 

judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de 

cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 215 din 23 

octombrie  2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

PREȘEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 23121/23 octombrie 2019 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și 

promovării drepturilor copilului și  ale persoanelor adulte cu handicap 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 23 octombrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

care va avea loc în data de 24 octombrie 2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 215/23 octombrie 2019 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu anual 

pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și  ale persoanelor 

adulte cu handicap. 

 - adresa nr. 12908/22 octombrie 2019  a Direcției Generale de Asistență și Protecția 

Copilului Alba prin care se solicită aprobarea costurilor medii anuale pentru finanțarea 

serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte 

cu handicap. 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE 

Nr. 23122/23.10.2019 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale 

destinate protecției și promovării drepturilor copilului și  ale persoanelor adulte cu 

handicap 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, ”Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: d) 

atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine”, iar potrivit alin. 5 al aceluiași 

articol ”În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. 1 lit. d, consiliul județean asigură, potrivit 

competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes județean privind: b) serviciile sociale pentru protecțția copilului, a persoanelor cu 

handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie 

socială”. 

Autoritățile administrației publice locale și toți furnizorii publici de servicii sociale, 

potrivit prevederilor art. 119 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, au obligația de a 

organiza și acorda serviciile sociale, precum și de a planifica dezvoltarea acestora, numai în 

funcție de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de prioritățile asumate, de 

resursele disponibile și cu respectarea celui mai eficient raport cost / beneficiu. 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. 1 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, 

serviciile sociale pot fi clasificate în: servicii de asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de 

bază ale persoanei, servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserție/reinserție 

socială etc, iar alin. 3 ale aceluiași articol, după regimul de asistare, serviciile sociale se clasifică 

în: servicii de cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidențiale, locuințe 

protejate, adăposturi de noapte etc; servicii fără cazare: centre de zi, centre și/sau unități de 

îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanța socială etc. 

În Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019, privind  aprobarea 

standardele minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 

dizabilităţi, respectiv  Anexele nr. 1 și 7, sunt prevăzute standarde specifice minime de calitate 

obligatorii pentru servicii sociale, respectiv pentru servicii sociale cu cazare de tip ”centru de 

abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi”, și standarde specifice minime de 

calitate obligatorii pentru ”servicii de asistenţă şi suport pentru persoanele adulte cu dizabilităţi”. 

De asemenea, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, tipurile de centre 

rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap sunt: 

 locuințe protejate; 

 centre pentru viață independentă; 

 centre de abilitare și reabilitare; 

 centre de îngrijire și asistență; 

 centre respiro/centre de criză. 

 În domeniul persoanelor adulte cu dizabilități, D.G.A.S.P.C. Alba furnizează servicii în 

regim rezidențial pentru un număr de 470 persoane adulte cu dizabilități și are contractate 

servicii sociale cu furnizori privați pentru un număr de 154 persoane cu dizabilități ocrotite în 

regim rezidențial, pentru 50 persoane adulte cu dizabilități care beneficiază de servicii de 

îngrijire în comunitate, pentru 30 persoane adulte cu dizabilități care beneficiază de îngrijire la 

domiciliu și 25 persoane adulte cu dizabilități care beneficiază de servicii de recuperare în regim 

de zi.  

Prin Hotărârea de Guvern nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost 

pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se 



stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor 

vârstnice din centrele rezidențiale, sunt stabilite standardele minime de cost aferente cheltuielilor 

anuale necesare furnizării serviciilor sociale pentru un beneficiar sau tip de serviciu social, 

potrivit standardelor minime de calitate în vigoare pentru serviciul social respectiv. 

Însă, prevederile Hotărârii de Guvern nr.  867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 

sociale, respectiv ale Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019, Anexa nr. 1  și 

Anexa nr. 7, privind standardele minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi,  nu sunt  armonizate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 

978/2015 privind standardele minime de cost, în sensul că anumite tipuri de servicii din 

nomenclatorul serviciilor sociale  și a standardelor minime de calitate nu au standard minim de 

cost, respectiv  ”Centru de abilitare și reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități” și 

”Servicii de asistență și suport pentru persoanele adulte cu dizabilități”. 

Prin Hotărârea nr. 293/2018, Consilul Județean Alba a aprobat, pentru anul 2018, costul 

mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale 

persoanelor adulte cu handicap. 

Astfel, având în vedere aspectele mai sus menționate, precum și analiza financiară 

realizată de D.G.A.S.P.C. Alba, se impune modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Alba nr. 293/2018 privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale 

destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap. 

Faţă de cele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre analiză şi 

aprobare Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 a Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr. 293/25 octombrie 2018 privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale 

destinate protecției și promovării drepturilor copilului și  ale persoanelor adulte cu handicap. 

 

 

  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Marian Florin AITAI 

 

 

 

 


