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 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat  între Organizaţia  pentru copii 

şi adulţi cu nevoi speciale „TREBUIE” Sebeş, Serviciul public de asistenţă socială Sebeş  

şi Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba,  pentru  Proiectul: 

„Construire centru de îngrijire persoane cu handicap” 

 

 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă  ordinară la data de 25 septembrie 2008; 
Luând în dezbatere: 

         -   Proiectul de hotărâre  nr. 135/17.09.2008  privind aprobarea Acordului de parteneriat 
încheiat  între Organizaţia  pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale „TREBUIE” Sebeş, 
Serviciul public de asistenţă socială Sebeş  şi Direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului Alba,  pentru  Proiectul: „Construire centru de îngrijire persoane cu 
handicap” 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”  , 

-  Raportul  de specialitate al Direcţiei dezvoltare si bugete nr. 12437/17.09.2008 
 -  Expunerea  de motive la proiectul de hotărâre nr. 135/17.09.2008, 

- Referatul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba  
înregistrat sub nr.9105/12.09.2008; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei  de specialitate nr. 6 – Comisia  de sănătate şi 
politici sociale. 

Având în vedere prevederile: 
- Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale; 
- Legea nr,273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificări şi completări ulterioare; 

          - 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 Acordul de parteneriat încheiat  între Organizaţia  pentru copii şi 
adulţi cu nevoi speciale „TREBUIE” Sebeş, Serviciul public de asistenţă socială Sebeş  şi 
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba,  pentru  Proiectul: 
„Construire centru de îngrijire persoane cu handicap” , 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” conform anexei , care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



Art.2.  Se asigură sustenabilitatea serviciilor nou create pe 5 ani  prin cofinanţarea  
cheltuielilor de personal  în valoare de 55.126,6 lei/an din bugetul Direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, începând cu a doua jumătate a anului  2010. 
 Art.3. Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba  va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
-    Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
- Organizaţiei  pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale „TREBUIE”Sebeş, 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului judeţean Alba. 
                 

 
 

PREŞEDINTE,          Contrasemnează, 
   Ion DUMITREL                                               SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                Mariana HURBEAN 
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