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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 martie 2009, 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de 

organizare si functionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Alba; 
- Referatul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba nr. 2502 din 12 martie 2009 privind propunerea de modificare a 
Regulamentului de organizare si functionare a Directiei; 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice 
nr.3337 din 16 martie 2009. 
 Vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 6 – Comisia sanatate si 
protectie sociala; 
 Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de 
organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, 
republicată; 

- Art.91-(2), litera „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1), litera „c” din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
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 Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei 
generale de asistenta sociala si protectia copilului Alba, urmand sa aiba forma prevazuta in 
anexa- parte integranta a prezentei hotarari. 
 Art.2. Anexa Hotararii Consiliului judetean nr.47 din 30.03.2006 se abroga. 
 Art.3 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba va duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari.  
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunica: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridice şi cancelarie; 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 
- Biroul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 

 
PREŞEDINTE 

       Ion DUMITREL 
                                                              Contrasemnează,                                      
                                                                                            p.SECRETARUL  JUDEŢULUI, 
                                                                                                      Liliana NEGRUŢ 
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Nota: Anexa poate fi consultata la Compartimentul Cancelarie din cadrul Consiliului judetean 
Alba. 
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