
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Generale  

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
 
 

 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem 
audio/vidoeoconferinţă, în data de 30 iulie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
           - 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; 

Ținând cont de: 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. 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 
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 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.  
 
            
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 161 
Alba Iulia, 30 iulie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 
139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un număr de 32 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 


