
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din arealul Asociaţiei 
Intercomunitare de Dezvoltare Alba  Iulia 

  
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 29 decembrie 2010; 
 Luând în dezbatere: 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a 
serviciilor sociale din arealul Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba  Iulia; 
             -  raportul de specialitate nr. 17010 din 23.12.2010 , al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete privind 
aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din arealul Asociaţiei Intercomunitare de 
Dezvoltare Alba  Iulia 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 – Comisia Sănătate şi Protecţie Socială; 
Având în vedere prevederile: 
Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia prin care 

se evidenţiază calitatea de membru a Consiliului Judeţean Alba Iulia în AIDA; 
- Ordonanţa Guvernului  Nr. 26/2000, modificată prin Legea 246/2005;  
 

- OUG 11 / 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a       Guvernului nr. 63/1999 
cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, 
precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora;  
- Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
            - art.91(3) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 
 - art. 97, alin (1) şi art.115, alin. (1), lit.c), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată; 

Văzând conţinutul ″Strategiei de dezvoltare socială din arealul AIDA″. 
Consiliul Judeţului Alba, adoptă prezenta:  
 

H O T Ă R Â R E 
 
 Art. 1. – Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din arealul Asociaţiei 
Intercomunitare de Dezvoltare Alba  Iulia 
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se  înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului -  judeţul Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba;  
-     Consiliilor locale din judeţul Alba membre ale Asociaţiei A.I.D.A. 

 
PREŞEDINTE,  

    Ion Dumitrel 
        CONTRASEMNEAZĂ, 
                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                       Mariana Hurbean 
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