
ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei  
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi atribuirea denumirii de “Izvorul 

Tămăduirii” Casei de Tip Familial Oarda de Jos 
 
 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.03.2006; 
 Luând în dezbatere: 

-expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

-raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
nr.2775/14.03.2006 întocmit de Biroul resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice; 

-referatul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba nr.1786/13.03.2006 prin care propune Consiliului judeţean Alba aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare şi atribuirea denumirii de “Izvorul Tămăduirii” 
Casei de Tip Familial Oarda de Jos situată în municipiul Alba Iulia-Oarda de Jos,str.Dumbrăviţei 
nr.58; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei nr.3 – Comisia juridică, ordine publică şi disciplină; 
Având în vedere prevederile: 
-Hotărârii Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia  copilului; 
-art.104-(1) litera “b” şi litera “q”  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, adoptă prezenta 
 
                                                      H O T Ă R Â R E 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, potrivit anexei – parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art.2.Se atribuie denumirea de “Izvorul Tămăduirii” Casei de Tip Familial Oarda de 
Jos situată în municipiul Alba Iulia-Oarda de Jos, str.Dumbrăviţei nr.58. 

Art.3.Se abrogă anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.198 din 18 
noiembrie 2004. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
-Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
-Compartimentelor de specialitate din aparatul  propriu al Consiliului judeţean Alba; 
-Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 
         PREŞEDINTE, 
           Ion Dumitrel 
                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                           SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                 Mariana Hurbean 
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