
R O M Â N I A
J U D E Ţ U L  A L B A  

CONSI LI UL JUDEŢEAN

Municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 
Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380: 813382, fax: 0258-813325; 
e-mail: cjalba@cjalba.ro web: www.cjalba ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi 

promovării drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2018

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 25 octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale 

destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte cu handicap pentru 
anul 2018;

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu anual pentru 
serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte cu 
handicap pentru anul 2018;

- raportul de specialitate nr. 21265/24 octombrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;

- adresa nr. 13179/23 octombrie 2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului 
Alba prin care se solicită aprobarea costurilor medii anuale pentru anul 2018 pentru finanţarea 
serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte cu 
handicap.

Ţinând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administraţie publică locală, 
juridică şi ordine publică şi de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate şi protecţie 
socială;

Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d şi alin. 5 lit. a pnct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;
- art. 54, art. 55, art 127 şi art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 54 alin. 1-4 şi art. 94 alin. 1 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- art. 92 art. 102 şi art. 112 alit. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu 

completările şi modificările ulterioare;
- art. 21 lit. a, art. 33, art. 34 şi art. 53 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate 
prin H.G. nr. 268/2007;

- H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru 
consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate 
persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice',

- art. 2, art. 3 lit a şi lit. c, art. 5 alin. 2, art. 7 pnct. 1 şi pnct. 2 din anexa nr. 2 şi anexa nr. 3 
a H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale si a 
nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de 
întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;

- 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;

în temeiul art. 97 şi art 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
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A rt 1. Se stabileşte costul mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi 
promovării drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte cu handicap pentru flecare tip de serviciu 
social conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi Direcţiei Generală de Asistenţă şi 
Protecţia Copilului A lba, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prin intermediul secretarului 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Direcţiei dezvoltare şi bugete 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

Vasile BUMBU

Nr. 293
Alba Iulia, 25 octombrie 2018
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Anexa la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 293/25 octombrie 2018

Nivelul costului mediu anual pe beneficiar pe fiecare 
tip de serviciu social pentru anul 2018

Nr.crt Denumire serviciu social Cost mediu anual/beneficiar
(lei)

1. Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică 
pentru persoane adulte cu dizabilităţi 51.866.76

2. Centrul de îngrijire şi asistenţă 55.136,16

3. Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi 52.966,32

4. Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi 27.626,64

5. Centrul maternal 73.585,80

6. Case de tip familial 52.007,40

7. Casă de tip Familial pentru copii cu dizabilităţi 74.624.04

8. Centrul de tranzit 46.532,76

9. Centrul de plasament 58.328.64

10. Asistent maternal profesionist 28.117,32

11. Centrul de primire în regim de urgenţă 73.033,80

PREŞEDINTE,
CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 
Vasile BUMBU
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