
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Actului Adiţional nr.2 la Convenţia de cooperare  

 nr.7220/1432/217/2005încheiată între Direcţia generală de asistenţă socială 

 şi protecţia copilului Alba, Consiliul local Hopîrta şi Filantropia ortodoxă Alba Iulia 
 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit in şedinţa ordinară pe data de 27martie 2008;  
Luând în dezbatere 

    - Proiectul de hotărâre nr.78/2008 cu privire la  aprobarea Actului Adiţional nr.2 la 
Convenţia de cooperare nr.7220/1432/217/2005 încheiat între Direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului Alba, Consiliul local Hopîrta şi Filantropia ortodoxă Alba Iulia; 

-  Referatul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba,înregistrat 
sub nr.1913/26.02.2008; 
         -   Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete nr. 3408/11.03.2008; 
         -   Văzând avizul favorabil al Comisiei  de specialitate  nr. nr.6 – Comisia de sănătate şi 
asistenţă socială; 

Având în vedere prevederile: 
    -Legii nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, 

              -Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.2/2003 privind aprobarea Strategiei 
judeţului Alba în domeniul protecţiei copilului, 

    -Art.91  alin.(5), pct.2 din Legea nr. 215/2001 legea administraţiei publice locale, 
republicată; 

În temeiul dispoziţiilor art. 97 şi art.115 –(1) lit. ”c” din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată adoptă prezenta 

  
HOTĂRÂRE 

 
Art 1. Se aprobă Actul adiţional nr.2 la Convenţia de Cooperare încheiată între 

Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, Consiliul local Hopîrta şi 
Filantropia ortodoxă Alba Iulia - conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri 

Art.2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului Alba va 
duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului –judeţul Alba; 
- Direcţiei dezvoltare şi bugete; 
- Direcţiei  juridice şi cancelarie; 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
- Consiliului local Hopîrta; 
- Filantropiei ortodoxe Alba Iulia 

 
 PREŞEDINTE,   

   Ion DUMITREL                                                                    Contrasemnează, 
                                          Secretarul judeţului 
                                                                                                           Mariana HURBEAN 
 
 
Alba Iulia, 27 martie 2008 
Nr.80 
 


