
ROMÂNIA      
JUDEŢUL ALBA                                                                                          
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului 

"Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin intreprinderi sociale" si a bugetului proiectului  
 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă  ordinară la data de 23 septembrie 2010; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Acordul de 
parteneriat pentru implementarea proiectului "Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin intreprinderi 
sociale" si a bugetului proiectului. 

-  Raportul  de specialitate al Direcţiei dezvoltare si bugete nr. 11762/16.09.2010; 
Vazand: 
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia de dezvoltare economica, bugete, 
strategii si cooperare interinstitutionala; 

Având în vedere prevederile: 
- H.G.1175/2005 privind aprobarea  Strategiei naţionale  privind protecţia , integrarea şi 

incluziunea socială a persoanelor cu handicap , în perioada 2006- 2013, ale OG nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale cu modificările  şi completările ulterioare, ale HG nr. 1826/2005 pentru aprobarea 
Strategiei naţionale  de dezvoltare  a serviciilor sociale, ale Planului de restructurare/închidere a 
instituţiilor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap din judeţul Alba pentru perioada 2008-2013  
şi ale Ghidului Solicitantului condiţii generale şi condiţii specifice , ale Programului Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU 2007 – 2013 ,  Axa prioritară 6 –„ Promovarea incluziunii 
sociale” , Domeniul major de intervenţie 6.1. - „Dezvoltarea economiei sociale ” 
- Hotararii Consiliului judetean Alba nr.133 din 30.07.2009 privind aprobarea proiectului strategic 
"Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin intreprinderi sociale", în cadrul Programului Operaţional  
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU  2007 -2013,  Axa prioritară 6 –„ Promovarea 
incluziunii sociale” , Domeniul major de       intervenţie 6.1. - „Dezvoltarea economiei sociale ”  şi a 
Acordului de parteneriat  în vederea implementării acestuia 
 -  art. 91, alin (6), litera a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata cu 
modificările şi completările ulterioare . 

În temeiul art. 97 -(1) şi 115 –(1) lit. c) din Legea administraţiei publice  locale nr. 215/2001, 
republicată ,  cu modificările şi completările ulterioare ,adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă  Actul aditional nr.1 la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului 
"Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin intreprinderi sociale" incheiat între Consiliul judeţean Alba 
– partener 1(naţional ) şi Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă - partener 2(naţional), SC Grupul 
de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG S.R.L- partener 3 (naţional), Centrul de Formare Continua 
şi Evaluarea Competenţelor în Asistenţa Socială -  partener 4 (naţional) şi  Die querdenker Austria  – 
partener 5 (transnaţional)  potrivit anexei nr.1 -  parte integrantă a prezentei hotărâri.    

Art.2.  Se aproba bugetul proiectului "Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin intreprinderi 
sociale", potrivit anexei nr.2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.3. Direcţia dezvoltare si bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
-    Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
- Partenerilor; 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului judeţean Alba. 
                                                                                    
PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL                   Contrasemneaza,  
                  p.Secretarul judeţului , 
                                                                                                                       Liliana NEGRUT 
 
Alba Iulia, 23.09.2010 
Nr. 165 

 

Nota: Anexele pot fi consultate la Compartimenrul administratie publica si coordonare consilii locale din 
cadrul Consiliului judetean Alba. 


