
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

 HOT RÂRE
privind aprobarea Conven iei de Cooperare  între Direc ia General  de Asisten  Social

i Protec ia Copilului Alba i Asocia ia Filantropia Ortodox  Alba Iulia pentru func ionarea
Casei de tip familial din Oarda de Jos

Consiliul jude ean Alba, întrunit in edin a  ordinara la data de 31.08.2006;
Luând în dezbatere:

   -  Expunerea de motive la proiectul de hot râre nr.194/24.08.2006 ;
            -  Raportul  de specialitate al Direc iei de dezvoltare si bugete nr. 9723/24.08.2006 ;
            - Referatul  Direc iei generale de asisten  social i protec ia copilului Alba
nr.6540/24.08.2006.

zând:
-Conven ia de Cooperare între Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului

Alba i Asocia ia Filantropia Ortodox  Alba Iulia pentru func ionarea Casei de tip familial din
Oarda de Jos,

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

- Legii nr. 272 / 2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului,
- Legii nr. 47 / 2006 privind sistemul na ional de asisten  social ,
- Hot rârii guvernului nr. 539 / 2001 pentru aprobarea Strategiei guvernamentale în

domeniul protec iei copilului în dificultate i a Planului opera ional pentru implementarea Strategiei
guvernamentale în domeniul protec iei copilului în dificultate,

- Hot rârii Consiliului Jude ean Alba nr. 2 / 2003 privind aprobarea Strategiei jude ului Alba
în domeniul protec iei copilului,

-  art.104 alin.1litera „d”, alin. (5)litera „a” punctul2  din Legea nr.215/2001 privind
administra ia public  local , cu modific rile i complet rile ulterioare,

În temeiul art. 109 i art.120^7  lit. ”c” din Legea nr.215/ 2001 privind administra ia public
local   , cu modific rile i complet rile ulterioare

HOT TE

Art.unic. Se aprob Conven ia de Cooperare între Direc ia General  de Asisten  Social i
Protec ia Copilului Alba i Asocia ia Filantropia Ortodox  Alba Iulia pentru func ionarea Casei de
tip familial din Oarda de Jos, conform  anexei – parte integrant  a prezentei hot râri.

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,
- Asocia iei Filantropia Ortodox  Alba Iulia

PRE EDINTE,
   Ion DUMITREL                                                              CONTRASEMNEAZ ,

                  p.Secretarul jude ului
              Liliana Negru

Alba Iulia, 31.08.2006
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