
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea complet rii i modific rii Hot rârii Consiliului jude ean Alba nr. 117 /2006
privind înfiin area unit ilor de protec ia copilului potrivit Contractului de colaborare încheiat cu
                                              Funda ia Hope and Homes for Children România

 Consiliul jude ean Alba, întrunit în edin  ordinar  la data de 26 iulie 2006;
 Luând în dezbatere:

- Expunerea de motive  la proiectul de hot râre privind aprobarea complet rii i
modific rii Hot rârii Consiliului jude ean Alba nr. 117 /2006 înfiin area unit ilor de
protec ia copilului potrivit Contractului de colaborare încheiat cu Funda ia  Hope and
Homes for Children România;

-    Referatul Direc iei generale de asisten  social i protec ia copilului Alba;
- Raportul de specialitate al Direc iei juridic i cancelarie nr.8012 / 2006 ;

zând:
- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.6- Comisia de s tate i asisten  social ;
Având în vedere prevederile:
- Art. 104 – (1) lit.”m” i lit. „o”  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:

I. Articolul 1(1) al Hot rârii Consiliului jude ean Alba nr. 117/2006 se modific i se
completeaz  având urm torul cuprins:

„Se înfiin eaz  urm toarele unit i de protec ia copilului :
- Casa de tip familial nr. 1, situat  în municipiul Alba Iulia, str. Arie ului, începând cu

data de 1 august 2006 ;
- Casa de tip familial  nr.2, situat  în municipiul Alba Iulia, str. Ampoiului, începând cu

data de 1 august 2006 ;
- Centru de primire în regim de urgen , situat în municipiul Alba Iulia, str.Ion Arion,

începând cu data de 1 septembrie 2006 ;
- Centrul de zi pentru copilul cu handicap, situat în municipiul Alba Iulia, str.Ampoiului,

începând cu data de 1 august 2006 ;”

II.             Articolul 2 al Hot rârii Consiliului jude ean Alba nr. 117/2006 se modific i se
completeaz  având urm torul cuprins :
        „Se aprob  închiderea Centrului de Plasament pentru Copilul cu Handicap din cadrul
Centrului de Servicii Comunitare pentru Protec ia Copilului Alba Iulia din structura Direc ia
general  de asisten  social i protec ia copilului începând cu data de 1 septembrie 2006 i
închiderea Centrului de primire în regim de urgen  din Alba Iulia str. Mihai Viteazul nr. 1,
începând cu data de 1 octombrie 2006;”

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,
 ION DUMITREL                                                                      Contrasemneaz
                                                                                                SECRETAR GENERAL,

                                                                            MARIANA HURBEAN
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