
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 Parohia ortodox  Dumbrava pentru  func ionarea
„C minului pentru persoane vârstnice Dumbrava”

Consiliul jude ean Alba, întrunit in edin a  ordinara la data de 28.09.2006;
Luând în dezbatere:

   -  Expunerea de motive la proiectul de hot râre nr.215/21.09.2006 ;
            -  Raportul  de specialitate al Direc iei de dezvoltare si bugete nr. 10953/21.09.2006 ;

- Referatul  Direc iei generale de asisten  social i protec ia copilului Alba nr.
7402/21.09.2006,

- Conven ia de  cooperare  între Direc ia general  de asisten  social i protec ia copilului
Alba i Parohia ortodox  Dumbrava pentru  func ionarea C minului pentru persoane vârstnice
Dumbrava.

zând:
zând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – Comisia de s tate i asisten

social ;
           Având în vedere dispozi iile :

-  Legii nr. 47 / 2006 privind sistemul na ional de asisten  social ,
- Legii 17/2000 privind asisten a social  a persoanelor vârstnice, modificat i completat

prin  legea 281/2006,
 -  Hot rârii 541/2005 privind aprobarea strategiei na ionale de dezvoltare a sistemului de
asisten  social  pentru persoanele vârstnice pe perioada 2005-2008,

-  art.104 alin.(1)litera „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 , adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob Conven ia de  cooperare  între Direc ia general  de asisten  social i
protec ia copilului Alba i Parohia ortodox  Dumbrava pentru  func ionarea C minului pentru
persoane vârstnice Dumbrava – parte integrant  a prezentei hot râri.

Art.2. Direc ia general  de asisten  social i protec ia copilului Alba va duce la îndeplinire
prevederile 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,

- Parohia ortodox  Dumbrava

PRE EDINTE,
   Ion DUMITREL
                                                                                                       CONTRASEMNEAZ ,
                                                                                                           Secretarul judetului

Mariana HURBEAN
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