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CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea închiderii Centrului de plasament  nr.2 Abrud prin 

înfiinţarea  a trei case  de tip familial 

 

 
Consiliul judeţean Alba întrunit in şedinţa ordinară pe data de 8 mai  2008;  
Luând în dezbatere: 

    - Proiectul de hotărâre nr.1239/2008 cu privire la  aprobarea închiderii Centrului de 
plasament  nr.2 Abrud prin înfiinţarea  a trei case  de tip familial 

-  Referatul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba,înregistrat sub 
nr.3928/18.04.2008; 

    -Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete nr. 5614/21 04..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, 

              -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. Începând cu data de 15.06.2008 se aprobă închiderea Centrului de plasament  nr.2 
Abrud. 

       Art.2. Începând cu aceeaşi  dată se înfiinţează următoarele structuri: 

- Casa de tip familial nr. 1,situată în satul Sîncrai - Aiud, strada Principala,  municipiul 
Aiud; 

- Casa de tip familial nr. 2 situată în oraşul Abrud, strada  Ion Agârbiceanu, nr. 6,   
- Casa de tip familial nr. 3 situată în oraşul Abrud, str. Gura Cornii, nr. 78.  
Art.3. 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; 
- Fundaţiei „Hope and Homs for chidren” 

 
  PREŞEDINTE,   

   Ion DUMITREL                                                                    Contrasemnează 
                              Secretarul judeţului , 
                                                                                                          Mariana HURBEAN 
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