
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea  particip rii Direc iei generale de asisten  social i protec ia copilului

Alba , în calitate de partener, la proiectul  “Centrul social de urgen  Alba”

Consiliul jude ean Alba, întrunit in edin a  ordinara la data de 26.07.2006;
Luând în dezbatere:
- Expunerea de motive la proiectul de hot râre nr.153/18.07.2006 ;
- Raportul  de specialitate al Direc iei de dezvoltare si bugete nr. 7936/18.07.2006 ;

          -  Referatul  Direc iei generale de asisten  social i protec ia copilului Alba nr. 5868/2006;
zând:

           -  Acordul de participare la  elaborarea, implementarea i asigurarea sustenabilit ii
proiectului “Centrul social de urgen  Alba” încheiat între Serviciul public de asisten  social  din
subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 14 307 /7.07. 2006,  Direc ia general   de
asisten  social i protec ia copilului Alba  nr.5104/6.07.2006. i Asocia ia Filantropia Ortodox
Alba Iulia nr.499/6.07.2006 ,Cod proiect PIN 7/2006 Ab;

- Ghidul solicitantului de selectare i finan are a proiectelor din cadrul programului de interes
na ional „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor f  ad post prin crearea de centre sociale
de urgen ”.

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – Comisia de s tate i asisten  social  .
           Având în vedere dispozi iile :

- Hot rârii  Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes na ional în
domeniul protec iei persoanelor  cu handicap, precum i în domeniul asisten ei sociale a persoanelor
vârstnice, persoanelor f  ad post i persoanelor victime ale violen ei  în familie i a finan rii
acestor programe;

- Ordinului nr. 325/2006 privind aprobarea metodologiei de evaluare, selectare i finan are a
proiectelor din cadrul programelor de interes na ional în domeniul asisten ei sociale a persoanelor
vârstnice, a persoanelor f   ad post i a persoanelor victime ale violen ei în familie,

În temeiul art. 109   din Legea nr.215/ 2001 privind administra ia public   local   , cu
modific rile i complet rile ulterioare

HOT TE

Art.1-(1). Se aprob participarea Direc iei generale de asisten  social i protec ia copilului
Alba la  proiectul “Centrul social de urgen  Alba”în calitate de partener, în condi iile Acordului de
participare la elaborarea , implementarea i asigurarea sustenabilit ii proiectului, COD PIN 72006
Ab .

(2) În cazul în care proiectul va fi selectat i finan at se aprob  alocarea sumei de
70.000 lei reprezentând contribu ia aferent  proiectului, potrivit contractului de finan are ce se va
încheia.

(3) Se aprob  finan area proiectului prin bugetul Direc iei generale de asisten
social i protec ia copiului Alba în procent de 33,33 % din costurile aferente func ion rii Centrului,
pe o perioad  de 5 ani, dup  încheierea finan rii.

Art.2. Direc ia dezvoltare i bugete i Direc ia general  pentru asisten  social i protec ia
copilului Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hot ri.



 Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei prefectului - jude ul Alba,
- Direc iei generale de asisten  social i protec ia copilului Alba,
- Direc iei dezvoltare i bugete.
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