
ROMÂNIA      
JUDEŢUL ALBA                                                                                          
CONSILIUL JUDEŢEAN 

  
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Actului  Adiţional nr.1 la Acordul de Asociere dintre Consiliul local Teiuş, Direcţia         
                           generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba şi Asociaţia Maris 

 
Consiliul judeţean Alba întrunit in şedinţa extraordinară pe data de 29 decembrie 2008;  
Luând în dezbatere 
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea  Actului  Adiţional nr.1 la Acordul de Asociere 

dintre Consiliul local Teiuş, Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba şi 
Asociaţia Maris;        
        - Referatul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba nr. 12 
800/9.12.2008; 
         - Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete nr. 17.771/22.12. 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 448/2006 pprivind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
repblicată cu modificările şi completările ulterioare. 

- Legii 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor  vârstnice cu modificările  şi 
completările ulteriore. 

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

- 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  Actului adiţional nr.1 la  Acordul de Asociere dintre  Consiliul local Teiuş, 
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba şi Asociaţia Maris, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului judeţean Alba nr.116/8.05.2008 . 
          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; 
- Consiliului local Teiuş; 
- Asociaţiei Maris  
 
                   PREŞEDINTE,                 Contrasemnează, 
                  Ion DUMITREL           Secretarul judeţului Alba
                  Mariana HURBEAN 
 
Alba Iulia, 29.12.2008 
Nr.299 



 


