
ROMÂNIA      
JUDEŢUL ALBA          
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Actului adiţional nr.3 la Convenţia de cooperare dintre Arhiepiscopia 

ortodoxă Alba Iulia, Parohia ortodoxă Dumbrava, Comisia pentru protecţia Copilului Alba 

şi Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba 

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit in şedinţa  extraordinară la data de 27.04.2006; 
Luând în dezbatere: 

- Proiectul de hotărâre nr.97 din 14.04.2006; 
- Referatul nr.2042 din 22 martie 2006 al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului Alba privind propunerea de aprobare a Actului Adiţional nr. 3 la Convenţia de 
Cooperare dintre Arhiepiscopia ortodoxă Alba Iulia, Parohia ortodoxă Dumbrava, Comisia 
pentru protecţia Copilului Alba şi Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 
copilului Alba; 

- Raportul  de specialitate al Direcţiei de dezvoltare si bugete nr. 2930/16.03.2006. 
Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – Comisia de sănătate şi 

asistenţă socială; 
           Având în vedere dispoziţiile : 

-   Legii 272/2005 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
-   Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială; 
-   Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de 

serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, 
precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti; 

-    Art. 104-(1), litera  „m” din Legea administraţiei publice  locale nr.215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare ;  

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

HOTĂRĂŞTE 
Art.1. Se aprobă Actului adiţional nr.3 la Convenţia de cooperare încheiată între  
Arhiepiscopia ortodoxă Alba Iulia - Parohia ortodoxă Dumbrava, Comisia pentru protecţia 
Copilului Alba şi Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 37/31.05.2001, potrivit Anexei nr.1, 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 Alba 
- Comisiei pentru protecţia Copilului Alba 
- Arhiepiscopiei ortodoxe Alba Iulia 
- Parohiei ortodoxe Dumbrava 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba. 
  
PREŞEDINTE,   

   Ion  Dumitrel                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                  SECRETAR GENERAL 

                                                                                             Mariana HURBEAN 
Alba Iulia, 27.04.2006. 
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