
ROMÂNIA      
JUDEŢUL ALBA                                                                                          
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului „ Perfecţionarea personalului din centrele rezidenţiale  

la  nivelul judeţului Alba” şi a Acordului de parteneriat, în vederea implementării acestuia 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă  ordinară la data de 27 februarie 2009; 
Luând în dezbatere: 
- Proiectul de hotărâre  privind aprobarea proiectului „Perfecţionarea  personalului din centrele 

rezidenţiale la  nivelul judeţului Alba”  şi a Acordului de parteneriat, în vederea implementării acestuia; 
-   Adresa nr.13.025 /28.11.2009 a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului; 
-  Referatul Direcţiei generale  de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba nr.1491/2009 

privind propunerea de aprobarea a proiectului „Perfecţionarea  personalului din centrele rezidenţiale la 
nivelul judeţului Alba” şi cofinanţarea acestuia;  

-  Raportul  de specialitate al Direcţiei dezvoltare si bugete nr. 2078/18.02.2009;  
         Văzând  avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.- Sănătate şi protecţie socială. 

Având în vedere : 
-   Ghidul aplicantului pentru PIN nr.4/2008; 
- Hotărârea Guvernului nr.617/2008 pentru aprobarea programelor de interes  naţional în domeniul 

protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2008 -2009; 
-  Art. 35  din Legea 273/2006 privind finanţele  publice locale, cu modificările şi completările 

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 , cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă  proiectul „Perfecţionarea personalului din centrele rezidenţiale la  nivelul 
judeţului Alba” în cadrul  Programului de Interes Naţional 4/2008 , aplicant Direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului Alba în parteneriat cu  Asociaţia Filantropia ortodoxă Alba Iulia; 

Art.2.  Se aprobă Acordul de parteneriat dintre  Asociaţia Direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului Alba şi Asociaţia Filantropia ortodoxă Alba Iulia , conform anexei, parte integrată a 
pezentei hotărâri; 

Art.3.  Se aprobă  asigurarea contribuţiei proprii din bugetul  Direcţiei  generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului Alba  la proiectul „Perfecţionarea personalului din centrele rezidenţiale la  
nivelul judeţului Alba” în sumă  de 13000 lei din valoarea  eligibilă a acestuia,  precum şi acoperirea 
cheltuielilor neeligibile şi a costurilor suplimentare ; 

Art.4. Hotărârea Consiliului judeţean Alba  nr.188/28.08.2008 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 cu Asociaţia Filantropia  ortodoxă 
Alba  Iulia  în vederea participării la licitaţia de proiecte în cadrul PIN nr.4, se abrogă. 
 Art.5. Direcţia dezvoltare si bugete  şi Direcţia  generală de asistenţă socială şi protecţia copilului 
Alba  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
-    Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
-    Direcţiei  generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba  ; 
-    Asociaţiei Filantropia ortodoxă Alba Iulia; 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului judeţean Alba. 

 
 PREŞEDINTE, 

            Ion DUMITREL                                                               Contrasemnează,  
                                                                                                                     Secretarul judeţului ,  
                                     Mariana HURBEAN 
Alba Iulia, 27.02.2009  
Nr.20              


