
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Convenţiei de parteneriat încheiată între Direcţia  

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba  şi 
 Asociaţia Caritas Metropolitan Greco-Catolic Blaj 

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

- Proiectul de hotărâre nr. 136/21.04. 2008 cu privire la aprobarea Convenţiei de parteneriat 
încheiată  între Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba  şi Asociaţia 
Caritas Metropolitan Greco - Catolic Blaj nr.4025/22.04.2008  şi nr.4026/22.04.2008; 

- Referatele Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba  înregistrat sub 
nr.4029 din 22.04.2008 / 152 din 22.04.2008  şi 4028din 22.4.2008/153 din 22.04.2008  , 
         -  Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete nr. 5732/23.04.2008; 
          Văzînd: 
 - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – Sănătate şi asistenţă socială; 

Având în vedere prevederile: 
       -  Hotărârii Guvernului 1175/2005 pentru aprobarea  Strategiei naţionale  privind protecţia , 
integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap , în perioada 2006- 2013,  

- Ordonanţei de urgenţă 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 ; 

- Legii 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor  vârstnice cu modificările  şi 
completările ulteriore. 
           - 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 Convenţia de parteneriat încheiată   între Direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului Alba şi Asociaţia Caritas Metropolitan Greco- Catolic Blaj pentru 
prestarea  serviciilor sociale în cadrul Centrelor de îngrijire socio- medicale Blaj şi Teiuş -  
conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă Convenţia de parteneriat încheiată   între Direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului Alba şi Asociaţia Caritas Metropolitan Greco-Catolic Blaj pentru 
implementarea proiectului  - „Bunul Samaritean”- conform anexei 2, parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

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; 
- Asociaţiei Caritas Metropolitan Greco-Catolic Blaj 
 
 PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 
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