
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și 

promovării drepturilor copilului și  ale persoanelor adulte cu handicap 

 

 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 24 octombrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

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

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

- referatul 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; 

- raportul de specialitate nr. 23122/23 octombrie 2019 al Direcţiei dezvoltare și bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- 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; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare 

economică, bugete, strategii, 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. 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 organizare 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; 
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 - 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 Direcției  Generală 

de Asistență și Protecția Copilului Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al 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 Direcţiei juridică şi 

administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Compartimentului unităţi de asistenţă 

medicală, socială, învăţământ special din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 226 

Alba Iulia, 24 octombrie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1 şi  art. 

5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0  



Anexa la Hotărârea 

  Consiliului Județean Alba nr. 226 din 24 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 

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                                     SECRETAR GENERAL, 

                        Ion DUMITREL                Vasile BUMBU          

  

 

 

 

 

 

 


