
ROMÂNIA      
JUDEŢUL ALBA          
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Convenţiei de parteneriat dintre 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba si Asociaţia “Filantropia 
Ortodoxă” Alba Iulia pentru crearea Reţelei medico-sociale de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor vârstnice                                              
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit in şedinţa  extraordinara la data de 25.08.2005; 
Luând în dezbatere: 
-  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de parteneriat dintre Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba si Asociaţia “Filantropia Ortodoxă” 
Alba Iulia pentru crearea Reţelei medico-sociale de îngrijire la domiciliu a persoanelor 
vârstnice;                                              

- Expunerea de motive privind aprobarea Convenţiei de parteneriat dintre Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba si Asociaţia “Filantropia Ortodoxă” 
Alba Iulia pentru crearea Reţelei medico-sociale de îngrijire la domiciliu a persoanelor 
vârstnice;                                              

- Referatul  Direcţiei de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba cu privire la 
Convenţia de parteneriat  încheiat dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba si Asociaţia “Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia pentru crearea Reţelei medico-
sociale de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice ; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare si bugete privind aprobarea 
Convenţiei de parteneriat dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba si Asociaţia “Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia pentru crearea Reţelei medico-sociale de 
îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice;  

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- Comisia economică şi administrarea 
domeniului public şi privat; 
           Având în vedere dispoziţiile : 
 -  Legii 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 -     Legii 17/2000 privind persoanele vârstnice; 

În temeiul art. 109   din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică  locală  , cu 
modificările şi completările ulterioare  

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art.unic. Se aprobă Convenţia de parteneriat dintre Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba si Asociaţia “Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia pentru 
crearea Reţelei medico-sociale de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, conform 
anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 



Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică: 
-    Instituţiei prefectului - judeţul Alba, 
-    Direcţiei judeţene de Asistenţă Socială şi protecţia copilului  
-    Asociaţiei  “Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia   
-    Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba 
 
 
 
 
 
 
 

 
 PREŞEDINTE,   

   Ion DUMITREL                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
                  p. SECRETAR GENERAL 

                                                                                            Liliana NEGRUŢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alba Iulia, 25.08.2006 
Nr.174 
 
 

 
 
 
 

 

 


