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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului „ Servicii integrate  pentru Persoane cu Nevoi Speciale  Alba în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 , Axa prioritară 3 –„ Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale” , Domeniul major de intervenţie 3.2. - „Reabilitarea/ modernizarea/ 

dezvoltarea  şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” şi a Acordului de parteneriat în vederea 
implementării acestuia  

 
 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă  ordinară la data de 17 aprilie 2008; 
Luând în dezbatere: 
- Proiectul de hotărâre nr.119/2008 cu   privire la aprobarea proiectului „ Servicii integrate  

pentru Persoane cu Nevoi Speciale  Alba” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 
2013 , Axa prioritară 3 –„ Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” , Domeniul major de intervenţie 3.2.  
„Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea  şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” şi a 
Acordului de parteneriat în vederea implementării acestuia . 

-  Raportul  de specialitate al Direcţiei dezvoltare si bugete nr. 4944/9.04.2008;  
Văzând avizul favorabil al Comisiei  de specialitate  nr. nr.6 – Comisia de sănătate şi 

asistenţă socială; 
Având în vedere prevederile: 
- H.G.1175/2005 pentru aprobarea  Strategiei naţionale  privind protecţia , integrarea şi 

incluziunea socială a persoanelor cu handicap , în perioada 2006- 2013, 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, ale Planului de restructurare/închidere a 
instituţiilor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap din judeţul Alba pentru perioada 
2008-2013  şi ale Ghidului Solicitantului al Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 , Axa 
prioritară 3 –„ Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” , Domeniul major de intervenţie 3.2.-„ 
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea  şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” 
 -  art. 91, alin (6), litera a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată. 

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

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă  proiectului „ Servicii integrate  pentru Persoane cu Nevoi Speciale  
Alba în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 , Axa prioritară 3 –„ Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale” , Domeniul major de intervenţie 3.2.  „Reabilitarea/ modernizarea/ 
dezvoltarea  şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” şi a Acordului de parteneriat în vederea 
implementării acestuia , conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.  Se aprobă Acordul de parteneriat între Consiliul judeţean Alba şi Direcţia generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Consiliile locale ale municipiilor Aiud, Blaj şi ale 
oraşelor  Abrud,  Cugir şi Zlatna, prevăzut în art. 1. 

Art.3.  Se aprobă cofinanţarea din bugetul propriu al Consiliului judeţean Alba la proiectul   
„ Servicii integrate  pentru Persoane cu Nevoi Speciale  Alba”  în procent de 2% din valoarea  
eligibilă a acestuia precum şi acoperirea cheltuielilor neeligibile; 
 Art.5. Direcţia dezvoltare si bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
-    Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
 



- Partenerilor; 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului judeţean Alba. 
                                                                             
PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL      Contrasemnează,   
                            Secretarul judeţului  
                                                                                               Mariana HURBEAN 
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