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PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT 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 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna iulie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- propunerea nr. 27863 din 15 iulie 2021 a directorului general al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean 

Alba cu nr. 15835 din 15 iulie 2021; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c, art. 173 alin. 5 lit. b şi art. 478 alin. 3 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

şi funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. 867/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

            - Regulamentului - 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; 

  - Ordinului nr. 25 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate 

copiilor din sistemul de protecţie specială; 

 - Ordinului nr. 26 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate 

copiilor din sistemul de protecţie specială; 

 - Ordinului nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale 

privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate 

copiilor 

 - Ordinului nr. 29 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a 

copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; 

 - Ordinul nr. 81 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre 

maternale; 

 - Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

 - Ordinul nr. 1218/2019 din 9 august 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale 

pentru aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea 

metodei managementului de caz în protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi 



  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 modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I. Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, astfel: 

1. Desfiinţarea unei structuri din cadrul  Serviciilor publice de asistență socială: 

Centrul de plasament de tip familial Mănărade se desfiinţează cu posturile 

aferente, respectiv: 

- se desfiinţează 1 post ocupat de educator principal 

- se desfiinţează 4 posturi ocupate de educator 

- se desfiinţează 1 post vacant de educator 

 

 2. Îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul anexelor Hotărârii Consiliului 

Județean Alba nr. 154 din 25 iunie 2021 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, respectiv: 

A.) În cuprinsul anexei nr. 1 - Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, în loc de „Centrul de plasament Blaj” se va citi corect „Casa 

de tip familial Blaj” 

B.) În cuprinsul anexei nr. 2 - Stat de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, la poziţia Centrul de plasament Blaj în loc de „Centrul de 

plasament Blaj” se va citi corect „Casa de tip familial Blaj” 

 

3. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba 

nr. 154 din 25 iunie 2021 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, astfel: 

A.) art. 23 lit. b va avea următorul conţinut: 

„b.) Unitățile componente de tip rezidențial / familial: 

  1.) Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud 

  2.) Casa de tip familial nr. 2 Abrud  

  3.) Casa de tip familial nr. 3 Abrud 

4.) Casa de tip familial nr. 15 Abrud 

  5.) Casa de tip familial nr. 6 Câmpeni 

6.) Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 19 Abrud 

7.) Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 15 Abrud 

  8.) Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 14 Abrud 

  9.) Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 8 Abrud 

  10.) Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 7 Abrud  

  11.) Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 6 Abrud 

12.) Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsberg” Alba Iulia 

13.) Centru maternal pentru 6 cupluri mamă-copil „Speranța” Alba Iulia 

14.) Centrul de primire în regim de urgență „Pinocchio”Alba Iulia 

  15.) Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia 

  16.) Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice Alba 

Iulia 

  17.) Casa de tip familial „Speranța Copiilor” Cugir 

  18.) Casa de tip familial Blaj 

  19.) Casa de tip familial în comunitate Blaj 

  20.) Casa de tip familial nr. 4 Blaj 

  21.) Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități Sâncrai 

22.) Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități nr. 1 Aiud 

  23.) Casa de tip familial nr. 5 Aiud 



  24.) Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu 

dizabilități Galda de Jos 

  25.) Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Gârbova 

  26.) Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilităținr. 13 

Gârbova 

  27.) Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3 

Gârbova” 

B.) art. 24 lit. a va avea următorul conţinut: 

„a.) organizează, coordonează și răspunde de activitatea: 

 a.1.1 Serviciului de evaluare complexă pentru copii 

a.1.2 Serviciului de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, 

repatrieri, violența domestică și prevenirea marginalizării sociale 

a.1.3 Serviciului management de caz pentru copii și managementul calității 

serviciilor de tip familial 

a.1.4 Compartimentului Asistență maternală  

a.1.5 Serviciului management de caz pentru copii și managementul calității 

serviciilor de tip rezidențial 

 a.1.6 Biroului intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale 

a.2.1 Casei de tip familial nr. 2 Abrud 

 a.2.2  Casei de tip familial nr. 3 Abrud 

a.2.3  Casei de tip familial nr. 15 Abrud 

a.2.4  Casei de tip familial nr. 6 Câmpeni 

a.2.5  Centrului de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsberg” Alba Iulia 

a.2.6 Centrului Maternal pentru 6 cupluri mamă-copil „Speranța” Alba Iulia 

a.2.7  Centrului de primire în regim de urgență „Pinocchio” Alba Iulia 

a.2.8 Casei de tip familial nr. 9 Alba Iulia 

a.2.9  Casa de tip familial „Speranța Copiilor” Cugir  

 a.2.10  Casei de tip familial Blaj 

 a.2.11  Casei de tip familial în comunitate Blaj 

 a.2.12  Casei de tip familial nr. 4 Blaj 

 a.2.13  Casei de tip familial pentru copii cu dizabilități Sâncrai 

a.2.14  Casei de tip familial pentru copii cu dizabilități nr. 1 Aiud 

 a.2.15  Casei de tip familial nr. 5 Aiud”     

C.) art. 26 lit. a va avea următorul conţinut: 

a.) organizează, coordonează și răspunde de activitatea:  

 a.1.1 Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 

a.1.2 Compartimentului asistenți personali profesioniști 

 a.1.3 Compartimentului Secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap 

 a.1.4 Serviciului management de caz pentru persoanele adulte cu dizabilități și 

monitorizare servicii sociale 

a.2.1 Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități 

Abrud 

 a.2.2 Locuinței maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 19 

Abrud 

a.2.3  Locuinței maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 15 

Abrud 

 a.2.4  Locuinței maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 14 

Abrud 

 a.2.5  Locuinței maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 8 

Abrud 

 a.2.6  Locuinței maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 7 

Abrud 

 a.2.7  Locuinței maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 6 

Abrud 

a.2.8 Locuinței maxim protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice 

Alba Iulia 



 a.2.9  Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane 

adulte cu dizabilități Galda de Jos 

 a.2.10 Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități 

Gârbova 

 a.2.11 Locuinței maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilităținr. 13 

Gârbova  

 a.2.12 Locuinței maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3 

Gârbova 

D.) Anexa nr. 22 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba îşi încetează aplicabilitatea 

E.) Anexele nr. 1, nr. 11, nr. 20, nr. 31 şi nr. 36 ale Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

se modifică și se înlocuiesc cu anexele  aprobate prin prezenta hotărâre 

F.) Din conţinutul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba vor fi eliminate toate trimiterile făcute 

la alte Unități componente de tip rezidențial / familial aflate în subordinea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba decât cele care fac obiectul modificărilor prevăzute 

la pnct. 3 A-C. 

 

4. Desfiinţarea unor posturi vacante: 

A.) La Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilitzăţi nr. 

19 Abrud: 

- se desfiinţează 1 post vacant de îngrijitor 

- se desfiinţează 1 post vacant de muncitor calificat I (dulgher) 

B.) La Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilitzăţi nr. 

6 Abrud: 

- se desfiinţează 1 post vacant de infirmier 

C.) La Casa de tip familial Blaj: 

- se desfiinţează 1 post vacant de asistent medical principal 

- se desfiinţează 1 post vacant de muncitor calificat I (bucătar)  

D.) La Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane 

adulte cu dizabilități Galda de Jos: 

- se desfiinţează 1 post vacant de infirmier 

- se desfiinţează 1 post vacant de muncitor calificat I (fochist)  

 

5. Înfiinţarea unui post în cadrul Serviciilor publice de asistență socială: 

  La Casa de tip familial Blaj 

- se înfiinţează 1 post de magaziner 

 

6. Transformări de posturi ca urmare promovării în grad profesional superior: 

  A.) La Serviciul juridic şi contencios 

  - se transformă 1 post de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în post 

de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal 

  B.) La Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ 
  - se transformă 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent în post de 

consilier, clasa I, grad profesional principal 

  C.) La Compartimentul achiziţii şi contractare servicii sociale 
  - se transformă 2 posturi de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional 

principal în post de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior 

 

Art. II. Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba, cu modificările prevăzute la art. I va avea structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

 

Art. III. Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, cu modificările prevăzute la art. I va avea structura prevăzută în anexa nr. 2 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 



Art. IV.  Încetarea raporturilor de muncă ale personalului, ca urmare a desfiinţării unor 

structuri din cadrul serviciilor publice de asistență socială, potrivit art. I din prezenta hotărâre, se 

va face cu respectarea procedurilor legale aplicabile personalului contractual, în termen de 

maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  

 

Art. V. Anexele nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 154 din 25 

iunie 2021 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 

Art. VI. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al directorului general al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. VII. 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. 171 

Alba Iulia,  22  iulie 2021 

 

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:  

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 modificările și completările ulterioare, către 

următoarele comisii de specialitate: 

Comisia nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii 

publice 

Comisia nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de 

urgenţă 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Judeţean Alba nr.  171  din  22  iulie 2021 

 

STAT DE FUNCŢII 

AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

ȘI PROTECȚIA COPILULUI ALBA 

     

Nr. 

Crt. 
Denumirea funcţiei 

Clasa/      

Studii 
Gradul 

Număr de 

posturi 

A. APARATUL DIRECȚIEI 

1 director general  I   1 

2 director general adjunct I   4 

Compartimentul audit 

3 auditor I superior 2 

Biroul adopţii şi postadopţii 

4 șef birou  I   1 

5 consilier I superior 3 

6 consilier I principal 2 

Serviciul juridic şi contencios 

7 șef serviciu  I   1 

8 consilier juridic I superior 4 

9 consilier juridic I principal 1 

Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului Alba 

10 consilier juridic I superior 2 

Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice 

11 șef serviciu  I   1 

12 consilier I superior 6 

13 consilier I principal 1 

Serviciul monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi ONG 

14 șef serviciu  I   1 

15 consilier I superior 5 

Compartimentul coordonarea autorităților publice locale 

16 consilier I asistent 1 

Compartimentul relaţii publice 

17 consilier I superior 1 

Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI 

18 șef birou  S   1 

19 psiholog practicant S   1 



20 inspector de specialitate IA S   2 

21 inspector de specialitate I S   2 

Serviciul financiar - contabil 

22 șef serviciu  I   1 

23 consilier I superior 4 

24 referent III superior 3 

Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ 

25 șef serviciu  I   1 

26 consilier I superior 4 

27 consilier I principal 1 

28 consilier I debutant 1 

29 referent III superior 1 

30 referent IA M   1 

Compartimentul achiziții și contractare servicii sociale 

31 consilier achiziții publice I superior 3 

Serviciul întreținere și deservire 

32 șef serviciu  S   1 

33 inspector de specialitate II S   1 

34 muncitor calificat I (întreţinere) M;G   3 

35 muncitor calificat III (întreţinere) M;G   0.5 

36 îngrijitor G   3 

37 șofer I M;G   5 

Biroul evidență și plată beneficii de asistență socială 

38 șef birou  I   1 

39 consilier I superior 4 

40 consilier I principal 1 

Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 

41 șef serviciu  I   1 

42 consilier I superior 4 

43 consilier I principal 3 

44 consilier I asistent 2 

45 
medic specialist (expertiza capacității de 

muncă) 
S   0.25 

46 medic specialist (medicină internă) S   0.25 

47 medic specialist (neurologie) S   0.25 

48 medic specialist (neurologie) S   0.25 

49 medic specialist (oftalmologie) S   0.25 

50 medic specialist (psihiatrie) S   0.25 



51 psiholog practicant S   0.5 

Compartimentul Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba 

52 consilier I asistent 2 

53 medic specialist - Preşedinte Comisie S   1 

Serviciul 

management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale 

54 șef serviciu  I   1 

55 consilier I superior 15 

56 consilier I principal 1 

57 consilier I asistent 2 

58 consilier I debutant 1 

Serviciul evaluare complexă pentru copii 

59 șef serviciu  I   1 

60 consilier I superior 9 

61 medic primar (pediatrie) S   1 

62 medic primar (neurologie pediatrică) S   0.25 

63 medic primar (psihiatrie pediatrică) S   0.25 

Serviciul intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, 

repatrieri, violență domestică și prevenirea marginalizării sociale 

64 șef serviciu  I   1 

65 consilier I superior 7 

66 consilier I principal 1 

Serviciul 

management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip familial 

67 șef serviciu  I   1 

68 consilier I superior 13 

69 consilier I principal 2 

70 consilier I asistent 3 

71 consilier I debutant 1 

Serviciul 

management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip rezidențial 

72 șef serviciu  I   1 

73 consilier I superior 11 

74 consilier I asistent 2 

Biroul intervenție în regim de urgența în domeniul asistenței sociale 

75 șef birou  I   1 

76 consilier I superior 1 



77 consilier I principal 2 

78 consilier I asistent 2 

B. SERVICII PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Locuinţă protejată pentru persoanele victime ale violenţei domestice Alba Iulia 

79 asistent social principal S   1 

Compartimentul asistenți personali profesioniști 

80 asistent personal profesionist M;G   26 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud 

81 șef centru gradul II S   1 

82 medic primar S   1 

83 asistent medical principal PL   6 

84 asistent social principal S   2 

85 psiholog practicant S   1 

86 masor principal M   1 

87 infirmier G   19 

88 inspector de specialitate IA S   2 

89 magaziner M;G   1 

90 muncitor calificat I (bucătar) M;G   2 

91 muncitor calificat II (bucătar) M;G   1 

92 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   1 

93 muncitor calificat I (fochist) M;G   3 

94 muncitor calificat IV (fochist) M;G   2 

95 muncitor calificat I (mecanic) M;G   1 

96 muncitor calificat I (dulgher) M;G   1 

97 muncitor calificat I (întreţinere) M;G   1 

98 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

99 spălătoreasă M;G   2 

100 șofer I M;G   1 

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 6 Abrud 

101 infirmier G   7 

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 7 Abrud 

102 asistent social principal S   1 

103 infirmier G   5 

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 8 Abrud 

104 infirmier G   6 

Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 14 Abrud 



105 infirmier G   7 

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 15 Abrud 

106 asistent social principal S   1 

107 infirmier G   5 

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 19 Abrud 

108 asistent social principal S   1 

109 masor M   1 

110 infirmier G   5 

111 șofer I M;G   1 

Casa de tip familial nr. 2 Abrud 

112 psiholog practicant S   1 

113 educator principal M   4 

114 educator M   2 

Casa de tip familial nr. 3 Abrud 

115 asistent social principal S   1 

116 psiholog practicant S   1 

117 educator principal M   4 

118 educator M   1 

Casa de tip familial nr. 6 Câmpeni 

119 asistent medical principal PL   1 

120 psiholog practicant S   0.5 

121 educator principal M   3 

122 educator M   1 

Casa de tip familial nr. 15 Abrud 

123 asistent social practicant S   0.5 

124 psiholog practicant S   0.5 

125 educator principal M   5 

126 educator M   1 

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  

pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos 

127 șef centru gradul II S   1 

128 medic primar S   1 

129 medic specialist (psihiatrie) S   1 

130 asistent medical principal PL   18 

131 asistent medical PL   1 

131 asistent social principal S   4 

133 psiholog practicant S   2 



134 terapeut ocupaţional S   3 

135 masor principal M   2 

136 infirmier G   65 

137 farmacist S   1 

138 inspector de specialitate IA S   3 

139 inspector de specialitate IA S   0.5 

140 inspector de specialitate II S   1 

141 inspector IA SSD   1 

142 magaziner M;G   1 

143 muncitor calificat I (bucătar) M;G   5 

144 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   2 

145 muncitor calificat I (fochist) M;G   5 

146 muncitor calificat I (electrician) M;G   2 

147 muncitor calificat I (instalator) M;G   1 

148 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

149 muncitor calificat I (frizer) M;G   2 

150 spălătoreasă M;G   4 

151 șofer I M;G   1 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Gârbova 

152 șef centru gradul II S   1 

153 medic primar S   1 

154 asistent medical principal PL   3 

155 asistent medical PL   3 

156 asistent social principal S   1 

157 psiholog practicant S   1 

158 masor M   1 

159 infirmier G   20 

160 inspector de specialitate IA S   2 

161 magaziner M;G   1 

162 muncitor calificat I (bucătar) M;G   1 

163 muncitor calificat III (bucătar) M;G   1 

164 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   2 

165 muncitor calificat I (întreţinere) M;G   3 

166 muncitor calificat IV (întreţinere) M;G   1 

167 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

168 șofer I M;G   1 



Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3 Gârbova 

169 infirmier G   7 

Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 13 Gârbova 

170 infirmier G   6 

Compartiment persoane, familii de plasament şi asistenţi maternali profesionişti 

171 asistent maternal profesionist M;G   131 

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsbergˮ Alba Iulia 

172 șef centru gradul II S   1 

173 medic primar (medicină de recuperare) S   0.25 

174 medic primar (neurologie infantilă) S   0.25 

175 medic (pediatrie) S   1 

176 asistent medical principal PL   3 

177 asistent medical PL   1 

178 asistent social principal S   1 

179 asistent social specialist S   1 

180 psiholog practicant S   3 

181 psiholog specialist S   1 

182 psiholog specialist S   0.5 

183 psihopedagog principal S   0.5 

184 maseur principal S   1 

185 kinetoterapeut principal S   3 

186 kinetoterapeut S   2 

187 fiziokinetoterapeut specialist S   1 

188 fiziokinetoterapeut S   1 

189 terapeut ocupaţional S   2 

190 terapeut ocupaţional S   0.5 

191 logoped  S   1 

192 logoped debutant S   1 

193 masor principal M   1 

194 muncitor calificat I (spălătoreasă) M;G   1 

195 îngrijitor G   1 

196 îngrijitor G   0.5 

Centrul maternal pentru 6 cupluri mamă - copil „Speranţaˮ Alba Iulia 

197 șef centru gradul II S   1 

198 asistent medical principal SSD;PL   2 

199 psiholog stagiar S   1 

200 educator S   1 



201 educator principal SSD   1 

202 educator principal M   1 

Centrul de primire în regim de urgenţă „Pinocchio” Alba Iulia 

203 asistent medical principal PL   1 

204 asistent social principal S   1 

205 psiholog practicant S   1 

206 educator principal M   3 

207 educator M   2 

208 administrator I M   1 

 

Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia 

209 asistent medical principal PL   1 

210 asistent medical principal PL   0.5 

211 psiholog stagiar S   1 

212 educator principal M   6 

213 educator M   1 

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sâncrai 

214 șef centru gradul II S   1 

215 asistent medical principal PL   2 

216 psihopedagog principal S   1 

217 educator principal M   7 

218 educator M   1 

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi nr. 1 Aiud 

219 asistent medical principal S   1 

220 psihopedagog principal S   1 

221 educator principal M   5 

222 educator M   1 

223 educator debutant M   2 

224 referent IA M   1 

225 magaziner M;G   1 

Casa de tip familial nr. 5 Aiud 

226 asistent medical PL   1 

227 asistent medical debutant PL   1 

228 educator debutant M   5 

Casa de tip familial Blaj 

229 șef centru gradul II S   1 

230 asistent medical principal PL   1 

231 asistent social principal S   1 



232 psiholog practicant S   1 

233 educator principal M   4 

234 educator  M   1 

235 inspector de specialitate I S   1 

236 magaziner M;G  1 

237 muncitor calificat I (întreţinere) M;G   1 

238 șofer I M;G   1 

Casa de tip familial în comunitate Blaj 

239 asistent medical principal PL   1 

240 educator principal M   4 

241 educator M   2 

Casa de tip familial nr. 4 Blaj 

242 asistent medical PL   1 

243 psiholog practicant S   0.5 

244 educator principal M   4 

245 educator M   2 

246 îngrijitor G   2 

Casa de tip familial „Speranţa Copiilorˮ Cugir 

247 șef centru gradul II S   1 

248 asistent social principal S   1 

249 psihopedagog S   1 

250 educator principal M   4 

251 educator M   3 

252 educatoare M   1 

TOTAL GENERAL 764,5 

 

                                              Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                                Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.  16335/22  iulie 2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului 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 

 

 

I. Expunere de motive 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba prin adresa nr. 27863      

din 15 iulie 2021, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15835 din 15 iulie 

2021, a solicitat modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

în sensul desfiinţării unei structuri din cadrul  Serviciilor publice de asistență socială ca urmare a 

externalizării unor servicii sociale, precum şi prin desfiinţarea/înfiinţarea unor posturi vacante de 

natură contractuală. Totodată s-a solicitat transformarea unor posturi ca urmare a promovării în 

grad profesional imediat superior, pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului direcţiei.  

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 154 din 25 iunie 2021 s-a 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. 154 din 25 iunie 2021 privind aprobarea 

modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.  

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020, aprobarea modificarea 

Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu modificările ulterioare. 

 

IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c, art. 173 alin. 5 lit. b,  art. 478 alin. 3 şi 507 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

- 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; 

            - 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; 

 - Ordinul nr. 25 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate 

copiilor din sistemul de protecţie specială; 

 - Ordinul nr. 26 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate 

copiilor din sistemul de protecţie specială; 

 - Ordinul nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale 

privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate 

copiilor 



 - Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a 

copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; 

 - Ordinul nr. 81 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre 

maternale; 

 - Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

 - Ordinul nr. 1218/2019 din 9 august 2019 pentru aprobarea Standardelor specifice 

minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia 

persoanelor adulte cu dizabilităţi 

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. 105  din 12 aprilie 2021 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a 

bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 

2021. 

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.       

171 din 22 iulie 2021. 

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.  16336/22  iulie 2021 

 

 

 

 

 

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 modificările şi completările 

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

specialitate,  

 

 

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 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 22 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 29 iulie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 171/22 iulie 2021 şi are ataşate următoarele 

documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării  

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- solicitarea nr. 27863 din 15 iulie 2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15835 din 

15 iulie 2021. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 16373/22 iulie 2021 

 

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”. 

Potrivit prevederilor art. 16 alin. 3 lit. g din Regulamentul - cadru de organizare și 

funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 

797/2017, cu modificările și completările ulterioare, directorul general al direcţiei “elaborează şi 

propune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului 

Bucureşti statul de funcţii al Direcţiei generale, având avizul colegiului director”. 

Prin adresa nr. 27863 din 15 iulie 2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 15835 din 15 iulie 2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Alba a solicitat modificarea organigramei, a statului de funcții  şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

în sensul desfiinţării unor structuri din cadrul  Serviciilor publice de asistență socială şi 

desfiinţării/înfiinţării unor posturi de natură contractuală, precum şi transformări de posturi ca 

urmare a promovării exmenului de promovare în grad imediat superior..  

Aceste modificări duc la scăderea numărului total de posturi față de structura aprobată în 

organigrama anterioară cu 13 de posturi.  

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.” 

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 Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

      

ŞEF BIROU, 

Horaţiu Suciu 

 


