
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind atribuirea de denumiri unor unit i reziden iale de protec ie a copilului din structura Direc iei

General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului Alba

 Consiliul jude ean Alba, întrunit în edin  ordinar  în data de 31 august 2006;
 Luând în dezbatere:
 - Expunerea de motive la proiectul de hot râre privind atribuirea de denumiri unor unit i
reziden iale de protec ie a copilului din structura Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Alba;

- Raportul de specialitate nr.7848/17.07.2006 al Direc iei juridic i cancelarie;
- Adresa nr.17999/24.08.2006 a Comisiei jude ene de atribuire de denumiri din cadrul Institu iei

Prefectului jude ului Alba;
- Hot rârea nr.232 /31 iulie 2006 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, privind avizarea

atribuirii de denumiri unor unit i reziden iale de protec ie a copilului din structura Direc iei General  de
Asisten  Social i Protec ia Copilului Alba;

- Referatul nr.5016/05.07.2006 al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului
Alba;

zând:
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – Comisia juridic , ordine public i disciplin ;

 Având în vedere prevederile:
 - art.2 lit.”c” din Ordonan a nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobat  cu
modific ri prin Legea nr.48/2003;
 - art. 104 alin.(4) lit.”c” din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, cu modific rile i
complet rile ulterioare;
 În temeiul art. 109 alin.(1) din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, cu modific rile i
complet rile ulterioare, adopt  prezenta:

HOT RÂRE

Art. 1. Se aprob  atribuirea de denumiri unor unit i reziden iale de protec ie a copilului din
structura Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Alba, dup  cum urmez :

a) Casei de tip familial nr.1 Alba Iulia, situat  în Alba Iulia, str. Ampoiului, F.N. i se atribuie
denumirea de CASA DE TIP FAMILIAL “SFÂNTA MARIA” ALBA IULIA;

b) Casei de tip familial nr.2 Alba Iulia, situat  în Alba Iulia, str. Arie ului, F.N. i se atribuie
denumirea de CASA DE TIP FAMILIAL “SFÂNTA ANA” ALBA IULIA;

c) Centrului de Primire în Regim de Urgen  nr.2 Alba Iulia, situat în Alba Iulia, str. Ion Arion, F.N.
i se atribuie denumirea de CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGEN  “PINOCCHIO” ALBA
IULIA.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire  i punerea în aplicare a prevederilor prezentei hot râri se
împuternice te Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului Alba.

 Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba i se comunic :
 - Institu iei Prefectului – jude ul Alba;

- Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Alba;
 - Direc iilor de specialitate din aparatul de specialitate al Consiliului jude ean Alba.

PRE EDINTE,
       Ion Dumitrel Contrasemneaz ,
                                                                                        p.SECRETAR AL JUDE ULUI,

Liliana Negru
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