
ROMÂNIA      
JUDEŢUL ALBA                                                                                          
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind   aprobarea Actului adiţional nr.1 la  Acordul de parteneriat încheiat  între   

Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, Serviciul public de asistenţă  
socială Alba Iulia ,  Asociaţia pentru consiliere şi asistenţă specializată ACAS Alba Iulia  pentru  
susţinerea  activităţii din cadrul Centrului rezidenţial  pentru copii cu dizabilităţi multiple Alba 

 
 

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

        -Proiectul de hotărâre privind   aprobarea Actului adiţional nr.1 la  Acordul de parteneriat 
încheiat  între  Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, Serviciul public de 
asistenţă  socială Alba Iulia ,  Asociaţia pentru consiliere şi asistenţă specializată ACAS Alba Iulia  
pentru  susţinerea  activităţii din cadrul Centrului rezidenţial  pentru copii cu dizabilităţi multiple 
Alba, înregistrat sub nr. 197 din 20 august 2008, iniţiat de domnul Sorin Ioan Bumb, vicepreşedinte 
al Consiliului judeţean Akba; 

- Expunerea de motive, privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la  Acordul de parteneriat 
încheiat  între  Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, Serviciul public de 
asistenţă  socială Alba Iulia ,  Asociaţia pentru consiliere şi asistenţă specializată ACAS Alba Iulia  
pentru  susţinerea  activităţii din cadrul Centrului rezidenţial  pentru copii cu dizabilităţi multiple 
Alba; 
          - Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete nr.11.106/20.08.2008; 
         - Referatul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba  înregistrat sub 
nr.10944/15.08.2008; 
Văzând: 
 -Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – Comisia sănătate şi protecţie socială; 
Având  în  vedere   prevederile  : 
 - Legii  nr . 272 / 2004  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului; 
 - Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
handicap, republicată,  
 - Legii  nr . 326 / 2003  privind  drepturile  de  care  beneficiază  copiii  şi  tinerii  ocrotiţi  de  
serviciile  publice  specializate  pentru  protecţia  drepturilor  copilului  ,  mamele   protejate  în  
centrele  maternale  ,  precum  şi  copiii  încredinţaţi  sau  daţi  în  plasament  la  asistenţii  maternali  
profesionişti  , cu  modificările  şi  completările  aduse  de  Legea  nr .111 / 2004 ; 

- Legii 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;   
- 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  Actul adiţional nr.1 la  Acordul de parteneriat încheiat  între  Direcţia 
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, Serviciul public de asistenţă  socială Alba 
Iulia, Asociaţia pentru consiliere şi asistenţă specializată ACAS Alba Iulia  pentru  susţinerea  
activităţii din cadrul Centrului rezidenţial  pentru copii cu dizabilităţi multiple Alba, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.235/20.12.2006 . 
         
         Art.2. 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; 
- Serviciului public de asistenţă socială Alba Iulia; 
- Asociaţiei pentru consiliere şi asistenţă specializată ACAS Alba Iulia   

 
 
              PREŞEDINTE, 

    Ion Dumitrel,    
 
                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI    
                                                                                                Mariana Hurbean                                    
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