
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Contractului de parteneriat încheiat  între Direcţia generală 

de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba   şi Asociaţia Filantropia ortodoxă 

Alba Iulia în vederea participării la licitaţia de proiecte în cadrul Programului 

finanţat de către  Banca Mondială,  pentru proiectul  „Restructurarea 

Centrului recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Galda de Jos” 

 
Consiliul judeţean Alba întrunit in şedinţa ordinară pe data de 27 martie 2008;  
Luând în dezbatere 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr.96/2008 cu privire la  aprobarea 

Contractului de parteneriat încheiat  între Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 
copilului Alba   şi Alba   şi Asociaţia Filantropia ortodoxă Alba Iulia în vederea participării 
la licitaţia de proiecte în cadrul Programului finanţat de către  Banca Mondială,  pentru 
proiectul  „Restructurarea Centrului recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Galda de jos” 

- Referatul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba  
înregistrat sub nr.2645/14.03.2008; 
         -  Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete nr. 3873/19.03.2008; 
         -   Văzând avizul favorabil al Comisiei  de specialitate    nr.6 – Comisia de sănătate şi 
asistenţă socială; 

Având în vedere prevederile: 
- Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor 

cu handicap in perioada 2006-2013, aprobata prin HGR 1175/2005, ale OG nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale cu modificările  şi completările ulterioare, ale HG nr. 1826/2005 pentru 
aprobarea Strategiei naţionale  de dezvoltare  a serviciilor sociale  şi ale Manualului 
operaţional - partea III - Programe de asistenţă socială -  proiect privind incluziunea socială 
elaborat de Ministerul Muncii şi Egalităţii de Şanse şi Banca Mondială; 
           - 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 Contractul de parteneriat încheiat  între Direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia copilului Alba   şi Alba   şi Asociaţia Filantropia ortodoxă Alba 
Iulia în vederea participării la licitaţia de proiecte în cadrul Programului finanţat de către  
Banca Mondială,  pentru proiectul  „Restructurarea Centrului recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică  Galda de jos” - conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
         Art.2. Consiliul judeţean Alba va asigura  din surse proprii cofinanţarea cu 10% din 
valoarea proiectului . 
         Art.3. Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 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; 
 
PREŞEDINTE,   

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