
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

 HOT RÂRE
privind înfiin area unit ilor de asisten  social  prev zute de proiectele finan ate

prin Programul Phare 2003

 Consiliul jude ean Alba, întrunit în edin  extraordinar  la data de 29 iunie 2006;
 Luând în dezbatere:

-   Expunerea de motive  la proiectul de hot râre privind înfiin area unit ilor de asisten
social  prev zute de proiectele finan ate prin Programul Phare 2003;

- Referatul privind propunerea de aprobare a înfiin rii unit ilor de asisten  social , a statului
de func ii i a organigramei aferente proiectelor;

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane i gestiunea func iei publice nr.6874 din
22 iunie 2006 ;

zând :
- Ghidul practic de implementare a Programului Phare 2003;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.6 – Comisia de s tate i asisten

social , cu amendamentul prezentat în edin  public ;
Având în vedere prevederile:
- Hot rârii Guvernului României nr. 1007 /2005 privind privind modificarea Hot rârii

Guvernului nr. 539 /2005 pentru aprobarea nomenclatorului institu iilor de asisten  social , a structurii
orientative de personal i a Regulamentului – cadru de organizare i func ionare a institu iilor de
asisten  social ;

- Contractelor de finan are nr. Phare / 2003 / 005 - 551.01.04.01 / NAPH – AB - 09; nr.
Phare /2003/005-551.01.04.01/NAPH-AB-10;  nr. Phare /2003 / 005-551.01.04.01/ NAPH-AB-11 i
nr. Phare/2003/005-551.01.04.01/NAPH-AB-12.

-  Art. 104 – (1) lit. b din Legea administra iei publice locale  nr.215 /2001, cu
modific rile i complet rile ulterioare;

În temeiul art. 109 din Legea administra iei publice locale  nr.215 /2001, cu modific rile i
complet rile ulterioare, adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art. 1. Se înfiin eaz  unit ile de tip locuin  protejat  în cadrul Programului Phare
2003, în structura Direc iei generale de asisten  social i protec ia copilului Alba dup  cum
urmeaz :
- municipiul Blaj:
                      - Locuint  protejat  pentru persoane cu handicap nr. 1, situat  în localitatea
component  Tiur, nr. 228;
                      - Locuint  protejat  pentru persoane cu handicap nr. 2, situat  în localitatea
component ,Tiur nr. 237;
- satul Gîrbova – Locuint  protejat  pentru persoane cu handicap nr. 3, situat  la nr. 228;
- satul Vin u de Jos – Locuint  protejat  pentru persoane cu handicap nr. 4, str.Lucian Blaga

nr. 646;



- satul Pianu de jos - Locuint  protejat  pentru persoane cu handicap nr. 5, situat  pe str.
Clo ca nr. 384;

- ora ul.Abrud
          - Locuint  protejat  pentru persoane cu handicap nr. 6, situat  pe str. Detunata nr.1;
          - Locuint  protejat  pentru persoane cu handicap nr. 7, situat  pe str. Detunata nr.65;
- satul Galda de jos :
      - Locuint  protejat  pentru persoane cu handicap nr. 9, situat  pe str. Principal  nr. 25;
     -  Locuint  protejat  pentru persoane cu handicap nr.12, situat  în municipiul Aiud str.

ti nr.66

Art. 2. În unit ile de tip locuin  protejat  înfiin ate potrivit art. 1 vor fi transferate un num r de
30 persoane cu handicap rezidente în Centrul de recuperare i reabilitare neuropsihiatric  Galda
de Jos, 25 persoane cu handicap rezidente în Centrul de îngrijire i asisten  Abrud, 29 persoane
cu handicap rezidente în C minul pentru persoane vârstnice Sebe i 20 persoane cu handicap
rezidente în C minul pentru persoane vârstnice Blaj.
Art. 3. Se aprob  Statele de func ii ale locuin elor protejate nou înfiin ate conform anexei nr. 1
la prezenta hot râre.
Art. 4. Locuin ele vor deveni func ionale, potrivit graficului de implementare a proiectelor, la
data de 1.12.2006.
Art. 5. (1).Se înfiin eaz  Centrul de tip familial pentru persoane vârstnice Gîrbova, finan at
conform programului Phare 2003 – Coeziune Economic i Social  – Dezvoltarea resurselor
umane – M suri active pe pia a muncii;
             (2). Se aprob  Statul de func ii al Centrul de tip familial pentru persoane vârstnice
Gîrbova conform anexei nr. 2 la prezenta hot râre.
 Art. 6. Statul de func ii i organigrama Direc iei generale de asisten  social i protec ia
copilului Alba se modific i se completeaz  în mod corespunz tor.
Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului Alba i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Alba;
- Direc iei de asisten  social i protec ia copilului Alba;
- Direc iilor de specialitate i Biroului de resurse umane i gestiunea func iei publice din

cadrul aparatului propriu al Consiliului jude ean Alba;

   PRE EDINTE,
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