
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Statului de funcţii al  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinarăˮ în luna iulie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului 
de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 16695/24 iulie 2020 al Biroului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 9133 din 24 iulie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 16683 din 
24 iulie 2020; 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art. 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 41 alin. 2 Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011; 

- H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
            - art. 8 alin. 1 din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției 
generale de asistență socială și protecția 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 și completările ulterioare; 
  În temeiul art. 182, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, adoptă următoarea 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

 
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, ca urmare a promovării în gradul imediat superior al 
personalului, astfel:  

 La Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia 
 - două posturi de educator vor fi transformate în educator principal 

 La Casa de tip familial „Speranța copiilor” Cugir 
- un post de educator va fi transformat în educator principal 
 La Centrul de plasament Blaj 

- un post de asistent social debutant va fi transformat în asistent social principal. 



 La Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane 
adulte cu dizabilități Galda de Jos  

- un post de muncitor calificat (bucătar), treapta profesională II va fi transformat în  
muncitor calificat (bucătar) treapta profesională I. 

 La Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități 
Gârbova 

- un post de inspector de specialitate gradul I va fi transformat în inspector de specialitate 
gradul IA. 

Art. 2. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020  se 
modifică în mod corespunzător conform prevederilor art. 1 începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorului general al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie 
publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Compartimentului unități de asistență medicală, socială, 
învățământ special şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba.  
 

                                                   Avizat pentru legalitate 
     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                              Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 153 
Alba Iulia, 24 iulie 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 
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 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 completările ulterioare:  

Biroului resurse umane 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 cu completările ulterioare, către următoarele comisii de 
specialitate: 

Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică  
Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  16693/24 iulie 2020 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii  

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
 
 
 

I. Expunere de motive 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba prin adresa nr. 9133/24 

iulie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 16683/24 iulie 2020, a 
solicitat modificarea Statului de funcţii, în sensul transformării unor posturi de natură 
contractuală ca urmare a susținerii şi promovării examenului de promovare în grad profesional 
imediat superior a unor angajati ai direcţiei.  

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020 a fost aprobat 

modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 
ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.  

 
III. Reglementări anterioare 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. nr. 90 din 30 aprilie 2020  privind modificarea 

Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 
IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- art. 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 41 alin. 2 Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011; 

- H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
            - art. 8 alin. 1 din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției 
generale de asistență socială și protecția 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 și completările ulterioare; 

 
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 



VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45 din 14 februarie 

2020 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a 
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
Nu este cazul 
 
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 
 
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 
 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările ulterioare, 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. 
153 din 24 iulie 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 completările ulterioare şi ale Legii nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 

 PREŞEDINTE,  
Ion DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                 APROB 
JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                        Ion DUMITREL 
SECRETAR  GENERAL                                                                                     
Nr.  16694/24 iulie 2020 
 

 
 
 
 

Către 
BIROUL RESURSE UMANE 

Domnului Horaţiu Zaharia SUCIU - şef birou 
 
 

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

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 24 iulie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „extraordinară” 
estimată a avea loc în data de 30 iulie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 153/24 iulie 2020 şi are ataşate următoarele 
documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de 
funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- solicitarea nr. 9133 din 24 iulie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 16683 din 
24 iulie 2020. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Biroul resurse umane  
Nr. 16695/24 iulie 2020 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei,  
a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
 
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, consiliul 
județean are “atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate 
al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor 
autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui 
consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

Prin adresa nr. 9133/24 iulie 2020 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 
nr. 16683/24 iulie 2020 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba a 
solicitat modificarea a statului de funcții, astfel: 

 
 Ca urmare a promovării în gradul imediat superior al personalului: 

 La Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia 

- transformarea a două posturi de educator în două posturi de educator principal,  
 
 La Casa de tip familial ”Speranța copiilor” Cugir 

- transformarea unui post de educator în post de educator principal 
 
 La Centrul de plasament Blaj 

     - transformarea postului de asistent social debutant în post de asistent social principal. 
 
 La Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane 

adulte cu dizabilități Galda de Jos  
       - transformarea postului de muncitor calificat (bucătar), treapta profesională II în 

post de muncitor calificat (bucătar) treapta profesională I. 
 
 La Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități 

Gârbova 
       - transformarea postului de inspector de specialitate gradul I în post de inspector de 

specialitate gradul IA. 
 

Articolul 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precizează faptul că: ”În situaţia în 
care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, 
grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care 
acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.” 

Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, prevede la 
art. 41 alin. 2 din Regulament: „Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în 
grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în care nu 
există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta 
este încadrat într-unul de nivel imediat superior.” 



Obtinerea gradului principal pentru asistenţii sociali se face potrivit H.G. 8/2011 privind 
acordarea treptelor de competenţă profesională asistenţilor sociali. 

În conformitate cu precederile art. 8 alin. 1 din Regulamentul - cadru de organizare și 
funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția 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 și completările 
ulterioare: “Structura organizatorică şi numărul de posturi aferente Direcţiei generale se 
aprobă de consiliul judeţean …, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea 
atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.” 

Modificările intervenite asupra Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba nu duc la modificarea numărului total de posturi față de 
structura aprobată anterioar. 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere și în 
conformitate cu prevederile art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu 
modificările şi completările ulterioare, ce prevede faptul că ”Regulamentele-cadru de organizare 
şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi structura orientativă de personal a 
acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, urmând ca regulamentul propriu, organigrama şi statul de funcţii să fie 
aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti” propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea 
modificării Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba. 

      
 
 

ŞEF BIROU, 
                         Horaţiu Suciu 
 
 


