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CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
 cu privire la aprobarea Convenţiei de  colaborare dintre Direcţia generală de 

 asistenţă socială şi protecţia  copilului Alba , Asociaţia pentru consiliere şi asistenţă 
 specializată Alba Iulia şi Asociaţia Filantropia ortodoxă Alba Iulia 

 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit in şedinţa  extraordinara la data de 28.06.2005; 
Luând în dezbatere: 
-  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de  colaborare dintre Direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia  copilului Alba , Asociaţia pentru consiliere şi 
asistenţă specializată Alba Iulia şi Asociaţia Filantropia ortodoxă Alba Iulia, 

-  Expunerea de motive privind  aprobarea Convenţiei de  colaborare dintre 
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia  copilului Alba , Asociaţia pentru 
consiliere şi asistenţă 
 specializată Alba Iulia şi Asociaţia Filantropia ortodoxă Alba Iulia 

- Raportul de specialitate cu privire la aprobarea contractului de colaborare dintre 
Direcţia   generală de asistenţă socială şi protecţia  copilului Alba , Asociaţia pentru 
consiliere şi asistenţă specializată Alba Iulia şi Asociaţia Filantropia ortodoxă Alba Iulia 
nr.4418/2005 

-  Raportul Direcţiei de dezvoltare si bugete nr.3128 / 24.03.2005, 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6- Comisia de sănătate şi asistenţă 

socială. 
Având în vedere prevederile:  
- Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
În temeiul art. 109   din Legea  administraţiei publice  locale  nr.215/ 2001 , cu 

modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE 
Art.unic: Se aprobă Convenţia de  colaborare dintre Direcţia generală de asistenţă 

socială şi protecţia  copilului Alba , Asociaţia pentru consiliere şi asistenţă specializată 
Alba Iulia şi Asociaţia Filantropia ortodoxă Alba Iulia,  conform anexei, parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică 
- Prefecturii judeţului Alba, 
-    Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia  copilului Alba, 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba, 
- Asociaţiei  pentru consiliere şi asistenţă specializată Alba Iulia, 
- Asociaţiei Filantropia ortodoxă Alba Iulia, 

 
 PREŞEDINTE,   

   Ion DUMITREL                                            CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR GENERAL 
        Mariana HURBEAN 
 Alba Iulia, 28.06.2005 
 Nr.152 


