
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a  

Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 255/31 iulie 2017, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2020; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru completarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 255/31 iulie 2017, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 255/31 iulie 

2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Alba, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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; 

- Decretului Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării 

de urgenţă pe teritoriul României ; 

- O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia 

copilului; 

- 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;  

 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. I. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 255/31 iulie 2017, cu 

modificările şi completările ulterioare, se completează, în sensul că după art. 22 se introduc 

două articole noi, respectiv art. 22
1
 și art. 22

2
 care au următorul conţinut: 

,,Art. 22
1
 (1) Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap, a căror 

valabilitate expiră în perioada de asediu/urgenţă declarată, îşi prelungesc valabilitatea până la 

încetarea stării de asediu/urgenţă.  

      (2) În situația în care valabilitatea certificatului de încadrare a copilului într-un 

grad de handicap, expiră în perioada de asediu/urgenţă declarată, dacă reprezentantul legal a 

solicitat reîncadrarea în grad de handicap și dosarul este complet, soluționarea dosarului va fi 

efectuată de către comisie prin emiterea unei hotărâri și eliberarea unui certificat de încadrare în 

grad de handicap nou cu termen de valabilitate conform prevederilor legale în vigoare.    

       (3) Soluționarea cererilor noi va fi efectuată cu aplicarea principiului 

interesului superior al copilului, în termenul prevăzut la art. 17 alin. 3 din prezentul regulament.    



       (4) În cazul în care dosarele conțin documentele de evaluare multidisciplinară, 

serviciul de evaluare complexă propune încadrarea în grad de handicap, dacă din corelarea 

calificatorilor obţinuţi în urma aplicării criteriilor medicale şi medico-psihologice, conform 

prevederilor art. 22 din Ordinul comun nr. 1883/14 sepembrie 2016 al ministrului muncii, 

familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și nr. 1306/17 noiembrie 2016 al ministrului 

sănătății pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în 

grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora rezultă un grad de handicap indiferent 

de calificatorul limitărilor de activitate şi al restricţiilor de participare (criteriile sociale şi 

psihosociale), fără efectuarea interviului pentru aplicarea criteriilor biopsihosociale.    

             (5) Pentru situațiile în care în urma aplicării criteriilor medicale şi medico-

psihologice și a criteriilor sociale şi psihosociale, este necesară efectuarea interviului pentru 

aplicarea criteriilor biopsihosociale, serviciul de evaluare complexă poate propune încadrarea în 

grad de handicap în interesul superior al copilului, fără efectuarea interviului, doar pentru 

perioada de asediu/urgenţă declarată, urmând să procedeze la efectuarea interviului și 

transmiterea dosarului în vederea soluționării de către comisie în termen de 10 zile de la 

încetarea stării de asediu/urgenţă. Comisia va soluționa aceste dosare în termen de maxim 2 zile 

lucrătoare de la data sesizării.    

       (6) În cazul în care reprezentantul legal nu a solicitat o nouă încadrare în grad 

de handicap, iar valabilitatea certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap 

expiră în perioada de asediu/urgenţă declarată, managerul de caz propune din oficiu comisiei, 

după o informare prealabilă efectuată la primăria de domiciliu/reședința beneficiarului, să 

prelungească valabilitatea certificatului până la încetarea stării de asediu/urgenţă, urmând ca în 

acest caz comisia sa emită numai o hotărâre în acest sens.    

             (7) Documentele depuse sunt considerate a fi valabile și nu va fi solicitată 

reînoirea acestora în cazul în care valabilitatea acestora expiră în perioada de asediu/urgenţă 

declarată, înainte de soluționarea cererii.    

       (8) Completarea bazelor de date se va face în conformitate cu dispozițiile 

Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție. 

      (9) Prevederile prezentului articol sunt valabile doar pentru perioada de 

asediu/urgenţă declarată. 

Art. 22
2
 (1) Atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecţia copilului, 

a căror valabilitate expiră în perioada de asediu/urgenţă declarată, îşi prelungesc valabilitatea 

până la încetarea stării de urgenţă.  

      (2) În situația în care valabilitatea atestatului de asistent maternal profesionist, 

expiră în perioada de asediu/urgenţă declarată, dacă asistentul maternal a solicitat emiterea unui 

nou atestat și dosarul este complet, soluționarea dosarului va fi efectuată de către comisie prin 

emiterea unei hotărâri și eliberarea unui atestat de asistent maternal nou cu termen de valabilitate 

conform prevederilor legale în vigoare, urmând ca interviul solicitantului să fie efectuat prin 

mijloace de comunicare adecvate acceptate de acesta: telefon, mesenger, skype, whatsup, alte 

platforme. Consemnarea răspunsurilor va fi efectuată în procesul verbal al ședinței.” 

Art. II. Secretarul general al județului Alba, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba și Comisia pentru Protecția Copilului Alba vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. III. 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, 

Comisiei pentru Protecția Copilului Alba, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba; Direcției de Sănătate Publică Alba; Agenției Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Alba; Inspectoratului Școlar Județean Alba; Direcției juridică și administraţie publică, 

Direcţiei  dezvoltare şi bugete, Biroului resurse umane şi Compartimentului unităţi de asisenţă 

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

Judeţean Alba. 

     

                                                                       Avizat pentru legalitate 

                PREŞEDINTE,                                     SECRETAR GENERAL, 

                        Ion DUMITREL                Vasile BUMBU          

  

Înregistrat cu nr. 72 



Alba Iulia,   19 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; 

Direcției juridică 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. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 

Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Nr.  7061/19  martie 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a  

Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 255/31 iulie 2017, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

Expunere de motive 

Potrivit prevederilor art. 115 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

subordinea consiliului judeţean funcţionează comisia pentru protecţia copilului - organ de 

specialitate, fără personalitate juridică.  

 Comisia pentru protecţia copilului Alba este organul de specialitate, fără personalitate 

juridică, al Consiliului Judeţean Alba, cu activitate decizională în materia protecţiei şi 

promovării drepturilor copilului, aceasta respectând, promovând şi garantând drepturile copilului 

în toate activităţile pe care le întreprinde. Această comisie este organismul cu activitate 

decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului, fiind înfiinţată în baza art. 

115 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Această comisie este organizată şi funcţionează potrivit regulamentului propriu întocmit 

în baza H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia 

copilului, act normativ care stabilește comisiei pentru protecția copilului, printre alte 

reglementări şi următoarele atribuții principale: 

 stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi eliberează 

certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap; 

 aprobă planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi în situaţia stabilirii unui 

alt grad de handicap faţă de propunerea serviciului de evaluare complexă; 

 

Descrierea situației actuale 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 255/31 iulie 2017 a fost aprobată 

componenţa și Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Alba, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea 

comisiei pentru protecţia copilului. 

 

Măsuri propuse 

Prin proiectul de hotărâre se propune completarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba în sensul adaptării acestuia la situațiile 

prevăzute de art. 39 al Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind 

instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, potrivit căruia „Certificatele de încadrare a 

copilului într-un grad de handicap şi atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru 

protecţia copilului, precum şi certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap eliberate de 

comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a căror valabilitate expiră în perioada de 

urgenţă declarată, îşi prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgenţă.” 

 

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; 

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

cu modificările și completările ulterioare; 



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

handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

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

- Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării 

de urgenţă pe teritoriul României ; 

- O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia 

copilului; 

- Normele 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;  

 

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. 72  din 19 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.  7062/19  martie 2020 

 

 

 

Către 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Doamnei director executiv Liliana NEGRUȚ 

 

 

  

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 Regulamentului de organizare și funcționare a  

Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 255/31 iulie 2017, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 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. 72 din 19 martie 2020 şi are ataşat referatul 

de aprobare a proiectului de hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 255/31 iulie 2017, cu modificările şi completările ulterioareCu deosebită 

consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

NR. 7065 din 19 martie 2020 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a  

Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 255/31 iulie 2017, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 


