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 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Strategiei judeţene  în domeniul asistenţei sociale şi  

             protecţiei  drepturilor copilului  2008-2013 

 

 
Consiliul judeţean Alba întrunit in şedinţa ordinară pe data de 8 mai 2008;  
Luând în dezbatere 
- Proiectul de hotărâre nr.128 /2008 cu privire la aprobarea Strategiei judeţene  în domeniul 

asistenţei sociale şi protecţiei  drepturilor copilului  2008-2013 
- Referatul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba  înregistrat sub 

nr. 3950/18.04.03.2008; 
         -  Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete nr. 5612/21.05.2008; 
          Văzînd: 
 -Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – Sănătate şi asistenţă socială; 

Având în vedere prevederile:  
- Legii nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, 
- Legii nr.47/2006 privind Sistemul naţional  de asistenţă socială,  

         - Legii 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor  vârstnice cu modificările  şi 
completările ulteriore, 

- Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea  drepturilor persoanelor cu handicap, 
- Strategiei naţionale  privind protecţia , integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu 

handicap , în perioada 2006- 2013  aprobată prin hotărârea Guvernului nr.1175/2005 , 
-   Strategiei naţionale de dezvoltare  a sistemului  de asistenţă socială  pentru persoanele 

vârstnice în perioada 2005- 2008  aprobată prin   Hotărârea Guvernului nr. 541/2005, 
           - 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 Strategia judeţeană  în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei  drepturilor 
copilului  2008-2013- conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri, 

Art.2.  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 
judeţean nr.2/30.01.2003 privind Strategia judeţului Alba în domeniul protecţiei copilului şi 
Hotărârea Consiliului judeţean nr.102/28.04.2005 privind Planul de restructurare  a instituţiilor de 
asistenţă socială  a persoanelor cu handicap din judeţul Alba. 
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, 8 mai 2008 
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