
ROMÂNIA      
JUDEŢUL ALBA                                                                                          
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea restructurării Centrului de recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică Galda de Jos prin  înfiinţarea „Centrului de îngrijire şi asistenţă Baia 

de Arieş” şi  a Contractului  de    parteneriat dintre Direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului Alba   şi Asociaţia Filantropia  Ortodoxă  Alba Iulia   

 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă  ordinară la data de 26 martie 2009; 
Luând în dezbatere: 
- Proiectul de hotărâre  privind aprobarea restructurării Centrului de recuperare şi 

reabilitare neuropsihiatrică  Galda de Jos şi  înfiinţarea „Centrului de îngrijire şi asistenţă Baia 
de Arieş” şi  a Contractului de    parteneriat între Direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului Alba   şi Asociaţia Filantropia  Ortodoxă  Alba  

-  Referatul Direcţiei generale  de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba 
nr.2653/17.03./2009  

-  Raportul  de specialitate al Direcţiei dezvoltare si bugete nr. 3823/25.03.2009;  
Văzând avizul favorabil  al Comisiei de specialitate  nr.1 – Comisia  dezvoltare 
economica, bugete, strategii si cooperare interinstitutionala; 

Având în vedere : 
 -   Manualul operational pentru programe de asistenţă socială, versiunea II 2008 
 -  Strategia naţională privind protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap, 

în perioada 2006 -2013, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1175/2005 ; 
-  Planul de restructurare a instituţiilor  rezidenţiale pentru persoanele  cu handicap din judeţul 

Alba; 
- Legea nr.448/2006 privind protecţia  şi promivarea  drepturilor  persoanelor cu handicap, 

republicată; 
-  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 restructurarea  Centrului de recuperare şi reabilitare  neuropsihiatrică Galda 
de Jos, prin reducerea numărului de beneficiari cu 50 de persoane, prin proiectul 
„Restructurarea sistemului de servicii  acordate persoanelor cu handicap la nivelul judeţului 
Alba „ - finanţat de Banca Mondială în cadrul Programului pentru persoane cu dizabilităţi,  

Art.2. Se aprobă   înfiinţarea „Centrului de îngrijire şi asistenţă Baia de Arieş” , cu o 
capacitate de 50 de locuri; 

Art.3. Se aprobă Contractul de    parteneriat dintre 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  co-finanţarea proiectului  din bugetul  Direcţiei  generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului în sumă de 429.480 lei şi sustenabilitatea servicilui nou  creat pe 
o perioadă de 15 ani de la darea în funcţiune a acestuia; 
 
Art.4. Se împuterniceşte directorul general al Direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului Alba pentru semnarea cererii şi a contractului de finanţare  aferent   



proiectului „Restructurarea sistemului de servicii  acordate persoanelor cu handicap la nivelul 
judeţului Alba” 

 
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, 
P. Secretarul judeţului , 

                  Liliana NEGRUŢ 
 
Roşia Montană, 26.03.2009 
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