
ROMÂNIA      
JUDE�UL ALBA          
CONSILIUL JUDE�EAN 
 

HOT�RÂRE 
privind aprobarea Conven�iei de cooperare  dintre Direc�ia General� de Asisten�� Social� �i 

Protec�ia Copilului Alba �i M�n�stirea Rîme� pentru func�ionarea C�minului pentru persoane 
vârstnice Rîme� 

 
Consiliul jude�ean Alba, întrunit în �edin�� ordinar� la data de 11.01.2007; 

 Luând în dezbatere: 
 -     Proiectul de hot�râre privind aprobarea Conven�iei de cooperare  dintre  
Direc�ia General� de Asisten�� Social� �i Protec�ia Copilului Alba �i M�n�stirea Rîme� pentru 
func�ionarea C�minului pentru persoane vârstnice Rîme�, înregistrat sub nr. 280 din 19.12.2006, 
ini�iat de domnul Ion Dumitrel, pre�edinte al Consiliului jude�ean Alba; 

- Expunerea de motive  la proiectul 280/19.12.2006; 
- Referatul  de specialitate al Direc�iei de dezvoltare �i bugete nr17005/19.12.2006;  
-  Referatul Direc�iei Generale de Asisten�� Social� �i Protec�ia Copilului Alba 

nr.9889/13.12.2006; 
V�zând: 
-    Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – Comisia de s�n�tate �i asisten�� 

social�; 
Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 17 /2000 privind asisten�a social� a persoanelor vârstnice, modificat� �i 

completat� prin Legea nr. 281 /2006; 
- Ordinului nr. 246/2006 privind standarde minime  de calitate pentru servicii de îngrijire la 
domiciliu; 
- Art. 104 – (5) lit. a) punct 2 �i alin 6  lit. a din Legea administra�iei publice locale  nr.215 

/2001, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
- În temeiul art. 109 �i a art. 1207 din Legea administra�iei publice locale  nr.215 /2001, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, adopt� prezenta 
 

HOT�RÂRE 
 

Art. 1. Se aprob� Conven�ia de colaborare dintre Direc�ia General� de Asisten�� Social� �i 
Protec�ia Copilului Alba �i M�n�stirea Râme� pentru func�ionarea C�minului pentru persoane 
vârstnice Rîme�-  conform anexei, 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 Alba �i se comunic�: 
- Institu�iei Prefectului – jude�ul Alba; 
- Direc�iei de asisten�� social� �i protec�ia copilului Alba 
- M�n�stirii Râme� 
- Direc�iilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului jude�ean ; 

 
PRE�EDINTE,   

  Ion DUMITREL                                                              CONTRASEMNEAZ�, 
                  Secretarul jude�ului Alba 

                                                                                             Mariana HURBEAN 
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