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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Direcţia generală de asistenţă  
socială şi protecţia copilului Alba, Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia,  

Consiliul local Bistra şi Asociaţia ECOTURBISTRA pentru realizarea proiectului  
„Serviciu social de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice –Bistra” 

 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit in şedinţa extraordinară pe data de 31 octombrie  2008;  
Luând în dezbatere: 
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copiluluzi Alba, Asociaţia Filantropia ortodoxă Alba 
Iulia, Consiliul local Bistra şi Asociaţia ECOTURBISTRA pentru realizarea proiectului 
„Serviciu social de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice –Bistra”, înregistrat sub 
nr.262/24.10.2008, iniţiat de domnul, Sorin Ioan Bumb, vicepreşedinte al Consiliului judeţean 
Alba; 

- Referatul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba  
înregistrat sub nr.11 030.10.2008; 
         -  Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete nr. 14 542/27.10.2008; 
            Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – Sănătate şi protecţie 
socială; 
    Având în vedere  prevederile: 

- 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. 

 -  prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice  locale cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-  prevederile art. 91 alin. (6)litera „a”   din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 97 şi art.115 alin.(1) lit. ”c” din Legea nr.215/ 2001 privind 
administraţia publică  locală  , republicată,  cu modificările şi completările ulterioare  adoptă 
prezenta 
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Art.unic  Se aprobă Acordul de  parteneriat încheiat  între   Direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, Asociaţia Filantropia ortodoxă Alba Iulia, 
Consiliul local Bistra şi Asociaţia ECOTURBISTRA pentru realizarea proiectului „Serviciu 
social de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice –Bistra”- conform anexei, parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

 
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; 



- Consiliul local Bistra; 
- Asociaţiei ECOTURBISTRA; 
-     Asociaţiei Filantropia ortodoxă Alba Iulia . 

 
 

 PREŞEDINTE,                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
 Ion Dumitrel                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI     

          Mariana HURBEAN 
 
 
Alba Iulia, 31.10.2008 
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