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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru completarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 226/24 octombrie 

2019 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 martie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare  la proiect de hotărâre pentru completarea anexei Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 226/24 octombrie 2019 privind aprobarea costului mediu anual 

pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale 

persoanelor adulte cu handicap; 

 - adresa nr. 2872/4 martie 2020  a Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului 

Alba prin care se solicită aprobarea costului mediu anual pentru finanțarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor adulte cu handicap care vor beneficia  de îngrijirea și protecția asistentului 

personal profesionist din structura direcției;  

 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, 

cu completările ulteriore; 

 -  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; 

 - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția 

și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007 cu 

modificările și completările ulterioare;  

 - Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare 

și funcționare a serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 867/2015 cu 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; 

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

standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi. 

- H.G. nr. 548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile 

de atestare şi statutul asistentului personal profesionist, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- 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; 

 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, cu completările ulterioare, adoptă următoarea 

 



HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Anexa  Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 226/24 octombrie 2019 privind 

aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării 

drepturilor copilului și  ale persoanelor adulte cu handicap, se completează după cum urmează: 

,, După numărul curent 13 se introduc două noi numere respectiv numărul 14 și numărul 

15 conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri, astfel:  

„Anexa  Hotărârii Consiliului Județean  

Alba nr. 226/24 octombrie 2019 

cu completările ulterioare 

 

Nivelul costului mediu anual pe beneficiar  

pe fiecare tip de serviciu social  

 

 

Nr.crt Denumire serviciu social 

 

Cost mediu anual/beneficiar 

(lei) 

… … … 

14. Asistent personal profesionist cu un adult încadrat în 

grad accentuat de handicap 

45.960 

15. Asistent personal profesionist cu un adult încadrat în 

grad grav de handicap 

47.760 

” 

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

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și al directorului general 

al Direcției Generală de Asistență și Protecția Copilului Alba, va aduce 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 Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

     

                                                                       Avizat pentru legalitate 

                PREŞEDINTE,                                     SECRETAR GENERAL, 

                        Ion DUMITREL                Vasile BUMBU          

  

 

Înregistrat cu nr. 62 

Alba Iulia,   17 martie 2020 

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, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 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, cu modificările și completările ulterioare; 

Direcţiei dezvoltare şi bugete și Direcției juridice și administrație publică 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. 
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre pentru completarea anexei Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr. 226/24 octombrie 2019 privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile 

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

handicap 

 

 

Expunere de motive 

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,  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. 126 mai 2018.  

 Prin adresa nr. 2872/4 martie 2020 , Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului 

Alba, solicită aprobarea costului mediu anual pentru finanțarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor adulte cu handicap care vor beneficia  de îngrijirea și protecția asistentului personal 

profesionist din structura direcției pentru doi beneficiari.  

Descrierea situației actuale 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 226 /2019  a fost aprobat costul mediu anual 

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

adulte cu handicap. 

Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Alba, prin adresa mai sus invocată 

ne aduce la cunoștință faptul că în serviciul protecție de tip familial din structura DGASPC Alba 

sunt ocrotiți, la asistent maternal profesionist, un număr de 172 copii/tineri. Dintre aceștia un  

număr de 2 tineri, cu vârsta peste 18 ani,  nu mai urmează o formă de învățământ și nici nu pot fi 

reintegrați în familie fiind necesar transferul lor din sistemul de protecție al copilului în sistemul 

de protecție pentru persoane adulte cu handicap . Unul este încadrat în grad grav  cu handicap și 

celălalt este încadrat în grad accentuat de handicap. 

În acest sens,  se impune completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 226/2019 

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

cu completările ulteriore; 

 -  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; 



 - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția 

și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007 cu 

modificările și completările ulterioare;  

 - Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare 

și funcționare a serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 867/2015 cu 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. 

- H.G. nr. 548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile 

de atestare şi statutul asistentului personal profesionist, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- 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; 

 

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.  62  din 17 

martie 2020.  

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, cu modificările și completările ulterioare 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.  6861/17  martie 2020 

 

 

 

Către 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Doamnei director executiv Liliana NEGRUȚ 

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, cu modificările și completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

 pentru completarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 226/24 octombrie 

2019 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 19 martie 2020, pentru a putea fi înscris în propunerea de suplimentare a ordinii 

de zi a şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 20 martie 2020 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 62 din 17 martie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare  la proiect de hotărâre pentru completarea anexei Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 226/24 octombrie 2019 privind aprobarea costului mediu anual 

pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale 

persoanelor adulte cu handicap; 

 - adresa nr. 2872/4 martie 2020  a Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului 

Alba prin care se solicită aprobarea costului mediu anual pentru finanțarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor adulte cu handicap care vor beneficia  de îngrijirea și protecția asistentului 

personal profesionist din structura direcției;  

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru completarea anexei la  Hotărârea Consiliului Județean Alba nr 226/2019 

privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și 

promovării drepturilor copilului și  ale persoanelor adulte cu handicap 

 

 

Potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare: 

 ”În vederea asigurării corelării serviciilor din sistemul de protecţie a copilului cu 

handicap cu serviciile din sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu handicap, autorităţile 

responsabile ale administraţiei publice au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice: 

     a) să planifice şi să asigure tranziţia tânărului cu handicap din sistemul de protecţie a 

copilului în sistemul de protecţie a persoanei adulte cu handicap, în baza nevoilor individuale 

identificate ale acestuia; 

     b) să asigure continuitatea serviciilor acordate persoanelor cu handicap.”   

Art. 45 alin 6 din același act normativ prevede că: ,,Asistentul maternal care îngrijeşte 

copilul cu handicap grav sau accentuat până la vârsta majoratului poate opta să devină asistent 

personal profesionist. 

În ceea ce privește cheltuielile necesare îngrijirii adultului cu handicap aflat în grija 

asistentului personal profesionist, Legea 448/2006, la art. 46  prevede că:  

    ”Pentru fiecare adult cu handicap aflat în îngrijirea şi protecţia asistentului personal 

profesionist se acordă o alocaţie lunară de îngrijire reprezentând cheltuieli lunare de locuit, 

hrană şi echipament, astfel: 

    a) 1,2 din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru persoana adultă cu handicap accentuat; 

    b) 1,5 din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, pentru persoana adultă cu 

handicap grav. 

Ţinând cont de aceste considerente şi în baza art. 112 alin. 3, lit. m din Legea nr. 

292/2011 a asistenţei sociale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, care 

stipulează faptul că autorităţile administraţiei publice de la nivelul judeţelor furnizează, 

administrează sau, după caz, contractează serviciile sociale adresate copilului, familiei, 

persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari 

prevăzute de lege, fiind responsabile de calitatea serviciilor prestate, Consiliul Judeţean Alba  a 

adoptat prin HCJ nr. 226/2019 costul mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și 

promovării drepturilor copilului și  ale persoanelor adulte cu handicap. 

 

Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Alba, prin adresa nr. 2872/2020 ne 

aduce la cunoștință faptul că un număr de doi tineri, pentru care este instituită o măsură de 

protecție de către Comisia de Protecția Copilului Alba trebuie transferați din sistemul de 

protecție al copilului în  sistemul de protecție al persoanelor adulte cu handicap; 

De asemenea ne supune atenției faptul că unitățile rezidențiale pentru persoane adulte cu 

handicap din structura DGASPC Alba și ale furnizorilor privați, cu care există încheiate 

contractate de furnizare de servicii, funcționează la capacitate maximă și în consecință doi 

asistenți maternali profesioniști care au în plasament copii/tineri cu dizabilități doresc să devină 

asistenți personali profesioniști; 

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

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



226/2019 privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și 

promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap cu nivelul costului mediu 

pentru serviciul social - Asistent personal profesionist cu un adult încadrat în grad accentuat de 

handicap în cuantum de 45.960 lei /an și pentru serviciul social - Asistent personal profesionist 

cu un adult încadrat în grad grav de handicap în cuantum de 47.760 lei/an. 

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

raport de specialitate, considerăm a fi oportună şi legală  aprobarea proiectului de hotărâre pentru 

completarea anexei la  Hotărârii Consiliului Județean Alba nr 226/2019 privind aprobarea 

costului mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor 

copilului și  ale persoanelor adulte cu handicap  înregistrat sub nr. 62 din  17 martie 2020. 

 

Director executiv,                                                                 Director executiv, 

           Liliana NEGRUŢ                                                             Marian Florin AITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier superior, 

Timonea Camelia Mirela 


