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CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba 

 
 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 iunie 2010; 
 Luând în dezbatere: 
 -expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru 
Protecţia Copilului Alba; 
 -raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, nr.6977/08.06.2010. 
 Luând în considerarea avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – „Comisia sănătate şi protecţie 
socială”.  
 Văzând: 
 - adresa Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Alba nr.7954/03.06.2010 înregistrată la Consiliul 
Judeţean Alba sub nr. 6860/03.06.2010; 
 Ţinând cont de: 
 - Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr.141/25.05.2010 prin care 
domnişoara Doţu Mihaela Ana se împuterniceşte să exercite atribuţiile şi responsabilităţile de conducere ale 
Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale Alba şi încetarea aplicabilităţii prevederilor Ordinului nr.18/2010 de 
împuternicire a doamnei Borza Irina Aurelia; 
 - Nota Secretarului Judeţului Alba nr.6980/08.06.2010 privind propunerea de înlocuire a 
reprezentantului Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Alba din Comisia pentru Protecţia Copilului Alba. 
 Având în vedere prevederile: 
 - art.104 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - art.5-(2) litera “d” şi art.8 din Hotărârea Guvernului nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia 
de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului. 
 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 modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, în sensul că 
doamna Borza Irina Aurelia, reprezentant al Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Alba,  se înlocuieşte cu 
domnişoara Doţu Mihaela Ana, împuternicită să exercite atribuţiile şi responsabilităţile de conducere ale acestei 
instituţii. 
 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.53/25 
februarie 2010, se abrogă. 
 Prezenta hotărâre se comunică şi se înaintează: 
 -Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
 -Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
 -Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Alba; 
 -Doamnei Borza Irina Aurelia; 
 -Doamnei Doţu Mihaela Ana. 
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