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HOTĂRÂREA 
privind revocarea art.2 din Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 58/26.03.2009 

referitoare la aprobarea costurilor medii lunare de întreţinere pentru beneficiarii de 
servicii sociale din centrele rezidenţiale aflate în subordinea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, pentru anul 2009 
 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 mai 2009; 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind revocarea art.2 din Hotărârea 

Consiliului judeţean Alba nr. 58/26.03.2009 referitoare la aprobarea costurilor medii lunare de 
întreţinere pentru beneficiarii de servicii sociale din centrele rezidenţiale aflate în subordinea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, pentru anul 2009; 

- Raportul de specialitate nr. 6293/18.05.2009 al Direcţiei juridică şi cancelarie la 
proiectul de hotărâre privind revocarea art.2 din Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 
58/26.03.2009 referitoare la aprobarea costurilor medii lunare de întreţinere pentru 
beneficiarii de servicii sociale din centrele rezidenţiale aflate în subordinea Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, pentru anul 2009; 

Luându-se în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – Comisia de 
administraţie publică locală, juridică şi ordine publică; 
 În temeiul art. 97 şi 115-(1) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art. unic.  Se revocă art. 2 din Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 58/26.03.2009 

privind aprobarea costurilor medii lunare de întreţinere pentru beneficiarii de servicii sociale 
din centrele rezidenţiale aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, pentru anul 2009. 

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 
- Direcţiei dezvoltare şi bugete 
- Direcţiei juridică şi cancelarie 

 

 

  PREŞEDINTE                Contrasemnează, 
         Ion DUMITREL                         SECRETARUL JUDEŢULUI 
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