
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

 HOT RÂRE
privind aprobarea Acordului  de parteneriat  între Direc ia General  de Asisten

Social i Protec ia Copilului Alba , serviciul Public de Asisten  Social   Alba Iulia i
Asocia ia pentru Consiliere i Asisten  Specializat  Alba Iulia , pentru înfiin area  Centrului

reziden ial  pentru copii cu dizabilit i multiple Alba

Consiliul jude ean Alba, întrunit in edin a  ordinar  la data de 20.12.2006;
Luând în dezbatere:

   -   Expunerea de motive la proiectul de hot râre nr.275/12.12.2006 ;
             -  Raportul  de specialitate al Direc iei de dezvoltare si bugete nr.16677/12.12.2006 ;

 -  Referatul  Direc iei generale de asisten  social i protec ia copilului Alba nr.9832/2006.
zând 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,
- Ordonan ei de urgen  nr. 102/1999 privind protec ia special  a persoanelor cu handicap,

cu modific rile i complet rile ulterioare ;
- Hot rârii Consiliului Jude ean Alba nr. 2 / 2003 privind aprobarea Strategiei jude ului Alba

în domeniul protec iei copilului,
-   Legii nr. 47 / 2006 privind sistemul na ional de asisten  social ,
-  art.104 alin.1litera „d”, alin. (5)litera „a” punctul 2  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  Acordul  de parteneriat între Direc ia general  de asisten  social i
protec ia copilului Alba, Serviciul public de asisten  social   Alba Iulia i Asocia ia pentru
Consiliere i Asisten  Specializat  Alba Iulia , pentru înfiin area  Centrului reziden ial  pentru copii
cu dizabilit i multiple Alba , în cadrul Programului PHARE 2004-2006 Coeziune Economic i
Social  – “Servicii Sociale – Schem  de grant-uri”, Linie bugetar  PHARE / 2004/016-772.04.02

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,
- Serviciul public de asisten  social   Alba Iulia,
- Asocia ia pentru Consiliere i Asisten  Specializat  Alba Iulia
-     Direc iilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului jude ean Alba

PRE EDINTE,
   Ion DUMITREL                                                                    Contrasemneaz ,

                  Secretarul jude ului
          Mariana HURBEAN

Alba Iulia, 20.12.2006
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