
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului “Perfecţionarea personalului care lucrează în  

serviciile de protecţie a copilului" iniţiat de Direcţia generală de asistenţă socială 
 şi protecţia copilului Alba în parteneriat cui Asociaţia Filantropia ortodoxă Alba Iulia în 
vederea participării la licitaţia de proiecte în cadrul Programului de interes Naţional PIN4   

 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit in şedinţa ordinară pe data de 28 08. 2008;  
Luând în dezbatere: 

           - Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Perfecţionarea personalului care 
lucrează în serviciile de protecţie a copilului" iniţiat de Direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului Alba în parteneriat cui Asociaţia Filantropia ortodoxă Alba Iulia în vederea 
participării la licitaţia de proiecte în cadrul Programului de interes Naţional PIN4, înregistrat sub 
nr. 198.13.08.2008, iniţiat de domnul Sorin Ioan Bumb, vicepreşedinte al Consiliului judeţean 
Alba;  

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Perfecţionarea 
personalului care lucrează în serviciile de protecţie a copilului" iniţiat de Direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia copilului Alba în parteneriat cui Asociaţia Filantropia ortodoxă Alba 
Iulia în vederea participării la licitaţia de proiecte în cadrul Programului de interes Naţional PIN4 ,  

- Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete nr.10695/13.08.2008; 
         - Referatul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba  înregistrat sub 
nr.10351/4.08.2008; 
Văzând: 
 Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – Comisia sănătate şi protecţie socială; 

Având în vedere  Programului de interes Naţional nr.4: 
- Ghidul aplicantului  pentru PIN nr.4/2008; 
- Regulamentul de organizare  şi funcţionare a comisiilor  pentru programe de interes naţional2008-

2009, 
- Hotărârea Guvernului nr. 617/2008 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul 

protecţiei copilului pentru  perioada 2008 – 2009, 
- Art. 35 şi art.45  din  legea 273/2006 privind  finanţele publice locale, cu modificările  şi completările 

ulterioare 
           -  Art.. 91  alin.(5) lit. „a” , pct..2 din Legea nr. 215/2001 legea administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările  şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 97 şi art.115 –(1) lit. ”c” din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată cu modificările  şi completările ulterioare; adoptă prezenta 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1 . Se aprobă proiectul "Perfecţionarea personalului care lucrează în serviciile de 
protecţie a copilului", iniţiat de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba în 
parteneriat cu Asociaţia Filantropia ortodoxă Alba Iulia în vederea participării la licitaţia de 
proiecte în cadrul Programului de interes Naţional PIN4 ,  

 
 
Art.2. Se aprobă Acordul  de parteneriat încheiat  între Direcţia generală de asistenţă socială 

şi protecţia copilului Alba   şi Asociaţia Filantropia ortodoxă Alba Iulia în vederea participării la 



licitaţia de proiecte în cadrul Programului de interes naţional nr.4 - conform anexei, parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

 
         Art.3. Se aprobă   cofinanţarea proiectului cu suma de  8.865 lei din bugetul propriu al 
Consiliului judeţean Alba . 
 
         Art.4. Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 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 Filantropia ortodoxă Alba Iulia 

 
                   PREŞEDINTE, 
                    Ion Dumitrel 
 
                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                       Mariana Hurbean                         
Alba Iulia, 28.08.2008 
Nr.188 
 


