
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

 HOTĂRÂRE  
privind  aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de cooperare între Direcţia generală 

de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba şi Parohia ortodoxă Dumbrava pentru 
funcţionarea „ Căminului pentru persoane vârstnice Dumbrava” 

 
 Consiliul judeţean Alba , întrunit în şedinţă ordinară la data de  21 februarie 2008; 
 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Actului adiţional nr. 1 la 
Convenţia de cooperare între Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului 
Alba şi Parohia ortodoxă Dumbrava pentru funcţionarea „ Căminului pentru persoane 
vârstnice Dumbrava”; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr. 2186 din 14 februarie 2008; 
- Referatul Direcţiei generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba nr.1359 din 

12.02.2008;  
- Actul adiţional la Convenţia de cooperare între Direcţia generală de asistenţă socială şi 

protecţia copilului Alba şi Parohia ortodoxă Dumbrava pentru funcţionarea „ Căminului 
pentru persoane vârstnice Dumbrava” ; 
Vazând avizul favorabil al Comisiei nr. 6 – Comisia de sănătate şi asistenţă socială; 
Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 47 /2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială; 
- Legii nr. 17/ 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată; 
- Hotărârii nr. 541 /2005 pentru aprobarea Strategiei nationale de dezvoltare a sistemului de 

asistenta sociala pentru persoanele varstnice in perioada 2005-2008; 
- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.191 din28 septembrie 2006 privind aprobarea 

Convenţiei de cooperare între Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului 
Alba şi Parohia ortodoxă Dumbrava pentru funcţionarea „ Căminului pentru persoane 
vârstnice Dumbrava”; 

- Art. 91 (1) lit. d) şi (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, 
republicată; 
În temeiul art. 97(1) şi (2) şi a art. 115 (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215 /2001, republicată, adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE: 
  
 Art. 1. Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Convenţia de cooperare între Direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia copilului Alba şi Parohia ortodoxă Dumbrava pentru funcţionarea „ 
Căminului pentru persoane vârstnice Dumbrava”, conform anexei , parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 
 Art. 2.  Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei  prefectului - judeţul Alba; 
- Direcţiei generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba; 
- Parohiei ortodoxe dumbrava: 
- Directiei de dezvoltare şi bugete din cadrul Consiliului judeţean Alba; 
 

 
    PREŞEDINTE, 
   Ion DUMITREL                                                      Contrasemnează, 
                                                                     SECRETARUL JUDETULUI  ALBA, 
                                                                                      Mariana Hurbean 
Alba Iulia, 21 .02.2008 
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