
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Convenţiei de parteneriat încheiată între Direcţia generală de asistenţă socială 

şi protecţia copilului Alba, Arhiepiscopia ortodoxă română Alba Iulia şi Parohia ortodoxă 
română Aiud IV, pentru funcţionarea „Centrului comunitar de servicii sociale Sf. Ilie 

Tesviteanul Aiud” 
 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2010; 
 Luând în dezbatere: 
 - Expunerea de motive şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de parteneriat 
încheiată între Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, Arhiepiscopia ortodoxă 
română Alba Iulia şi Parohia ortodoxă română Aiud IV, pentru funcţionarea „Centrului comunitar de 
servicii sociale Sf. Ilie Tesviteanul Aiud”; 
 - Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete nr.878/22.01.2010. 
 Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 –„Sănătate şi protecţie socială”. 
 Văzând Referatul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba 
nr.641/21.01.2010, înregistrat la Consiliul judeţean Alba sub nr.865/22.01.2010 şi Convenţia de 
parteneriat; 
 Având în vedere prevederile: 
 - Legii nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială; 
 - Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - Hotărârii Guvernului nr.1.826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a 
serviciilor sociale ; 
 -art.91 alin.(6) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.97-(1) şi 115-(1) litera “c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 Art.1. Se aprobă Convenţia de parteneriat încheiată între Direcţia generală de asistenţă socială 
şi protecţia copilului Alba, Arhiepiscopia ortodoxă română Alba Iulia şi Parohia ortodoxă română Aiud 
IV, pentru funcţionarea „Centrului comunitar de servicii sociale Sf. Ilie Tesviteanul Aiud”, potrivit 
anexei  – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.2. Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 57/2001 privind aprobarea Convenţiei de 
cooperare dintre Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba şi Arhiepiscopia 
ortodoxă Română Alba Iulia/Parohia ortodoxă română Aiud IV, se abrogă. 
 Art.3. Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba a duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 Prezenta hotărâre se comunică şi se înaintează la: 
 -Instituţia Prefectului-judeţul Alba; 
 -Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba; 
 -Arhiepiscopia ortodoxă română Alba Iulia; 
 -Parohia ortodoxă română Aiud IV; 
 -Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba. 
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