
ROMĂNIA           
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

                     HOTĂRÂRE 
privind aprobarea co-finanţării de către Consiliul judeţean a proiectului 

„Restructurarea  Căminului  pentru persoane vârstnice Sebeş şi  transferarea persoanelor cu 
handicap   în 3 locuinţe protejate ”care va fi depus  de către  Direcţia generală de asistenţă 

socială şi protecţia copilului Alba 
 
 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit in şedinţa  extraordinara la data de 28.04.2005; 
Luând în dezbatere: 
-  Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea co-finanţării de către  

Consiliul judeţean a proiectului    „Restructurarea  Căminului  pentru persoane vârstnice Sebeş şi  
transferarea persoanelor cu handicap   în 3 locuinţe protejate”  care va fi depus de către Direcţia 
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în cadrul schemei de Granturi pentru Reforma 
Instituţională în sectorul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, Linia de Buget :PHARE/2003/005-
551.01.04.01, : 

-  Referatul de specialitate al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 
nr.2879/18.04.2005; 

-  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  privind aprobarea co-finanţării de către Consiliul 
judeţean a proiectului „Restructurarea  Căminului  pentru persoane vârstnice Sebeş şi  transferarea 
persoanelor cu handicap   în 3 locuinţe protejate”  care va fi depus  de către  Direcţia  generală de 
asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, înregistrat sub nr.130 din 18.04.2005, iniţiat de domnul  
Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului judeţean Alba; 

-  Raportul Direcţiei de dezvoltare si bugete nr.4047/14.04.2005; 
-  Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6- Comisia de sănătate şi asistenţă socială 
Având în vedere prevederile : 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 45/2003 privind finanţeţe publice locale, , completată şi 

aprobată de Legea nr.108/2004   
- art.104 – (2) a  Legii 215/2001 privind administraţia  publică locală, cu modificările  
şi completările ulterioare ;   

         În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului judeţean Alba cu Consiliul local al Municipiului 
Sebeş pentru accesarea de fonduri în vederea finanţării proiectului „Restructurarea  Căminului  
pentru persoane vârstnice Sebeş şi  transferarea persoanelor cu handicap   în 3 locuinţe 
protejate”   în cadrul Proiectului  PHARE/2003/005-551.01.04.01,pentru Reforma Instituţională în 
sectorul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi.  

Art.2 În cazul finanţării proiectului    „Restructurarea  Căminului  pentru persoane 
vârstnice Sebeş şi  transferarea persoanelor cu handicap   în 3 locuinţe protejate propus  de către  
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului ,prin  Linia de Buget :PHARE/2003/005-
551. 01.04.01, se aprobă co-finanţarea proiectului în cuantum de 10% din valoarea costurilor 
eligibile ale acestuia. 

Art.3. Direcţia de dezvoltare şi bugete şi Direcţia de Asistenţă socială şi protecţia copilului. 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Prezenta hotărâre se comunică: 



- Prefecturii judeţului Alba, 
-    Direcţiei de Asistenţă socială şi protecţia copilului  
- Direcţiei de dezvoltare şi bugete, 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,   
  Ion DUMITREL                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

        SECRETAR GENERAL 
 Mariana HURBEAN  

 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 28 aprilie 2005 
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