
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Convenţia de parteneriat  

nr. 4025/152/22.04.2008  încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi  
Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco - Catolic Blaj 

 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 ianuarie 2011; 
 Luând în dezbatere: 
 - Expunerea de motive şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la 
Convenţia de parteneriat nr.4025/152/22.04.2008  încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba şi  Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco - Catolic Blaj; 
 - Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică nr.603/2011. 
 Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – “Comisia dezvoltare 
economică, bugete, strategii şi cooperare interinstituţională”. 
 Văzând: 
 -Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.126/08.05.2008; 
 -Referatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba nr.379/2011, 
înregistrat la Consiliul Judeţean Alba sub nr.750/2011 şi  Actul Adiţional nr.1 la Convenţia de 
parteneriat. 
 Având în vedere prevederile: 
 -Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - 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; 
 -Hotărârea Guvernului nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru servicii 
sociale; 
 -art.91 alin.(5) lit.”a” pct.2 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 Actul Adiţional nr.1 la Convenţia de parteneriat nr.4025 /152/ 22.04.2008  
încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi  Asociaţia Caritas 
Mitropolitan Greco - Catolic Blaj, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va 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; 
 - Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco - Catolic Blaj; 
 - Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba.  
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Nota: Anexa poate fi consultata la Compartimentul administratie publica si coordonare consilii locale 




