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Art.2.

Art.3. 

Art.4.

  PRESEDINTE,                                                                    CONTRASEMNEAZA
 Ion DUMITREL                                                                        Secretarul judetului Alba

        Mariana HURBEAN

Nr.3

privind aprobarea  înfiintarii  a doua case  de tip familial în
subordinea  Directeia Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba ,

si încetarea activitatii  Serviciului pentru Adolescenti Ciumbrud

Art.1. 

Consiliul judetean Alba, întrunit în sed inta ordinara la data de 11.01.2007;
Luând în dezbatere:

            -    Proiectul de hotarâre privind aprobarea  înfiintar ii  a doua case  de tip familial în
subordinea  Directeia Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilu lui Alba si încetarea 
activitatii  Serviciului pentru Adolescenti Ciumbrud, înregistra t sub nr. 282.19.12.2006, initiat de 
domnul Ion Dumitrel, presedinte al Cons iliulu i judetean Alba;

- Expunerea de motive la proiectul de hotarâre nr.282/19.12.2006;
- Raportul  de specialitate al Directiei de dezvoltare si bugete nr17007/19.12.2006;
- Referatul  Directiei de asistenta sociala si protectia copilului Alba nr.9198/07.12.2006;
Vazând:
-    Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – Comisia de sanatate si asistenta 

sociala;
           Având în vedere dispozitiile :

- Legii nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,
- Legii nr. 47 /  2006 privind sistemul national de asistenta sociala,
- Hotarârii Consiliului Judetean Alba nr. 2 / 2003 privind aprobarea Strategiei judetului 

Alba în domeniul prot ectiei copilulu i,
-  art.104 alin.(1)litera „d”, alin. (5) litera „a” punctul 2  din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, cu modificarile si comp letarile ulterioare, în temeiul  ar t. 109 si 
art.120^7  lit. ”c” din Legea nr.215/ 2001 privind administratia p ublica  locala  , cu modificarile si 
completarile ulter ioare , adopta prezenta 

Se   înfiinteaza  în subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Alba, începând cu data de 1.02.2007, Casa de tip familial  ce va functiona  în imobilul 
situa t în satul Sîncrai, municipiul Aiud, achizitionat de  Fundatia  „

 Se   înfiinteaza  în subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Alba, începând cu data de 1.02.2007, Casa de tip familial  ce va functiona  în imobilul 
situa t în  municipiu l Aiud, achizitiona t de  Fundatia  „

Începând cu data de 1.02.2007, Serviciul pentru adolescenti Ciumbrud din structura 
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Alba îsi înceteaza activitatea.

 Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotarâri.

Prezenta hotarâre se publica în Monitorul Oficial al judetului si se co munica:
- Institutiei prefec tului - judetul Alba,
- Directiei generale de asisten ta sociala si protectia copilului Alba, 
   Fundatiei Hope and Homes for Children  România 

- Directiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judetean Alba,

,

                                                                                      

Cetatea de Balta, 11 ianuarie 2007

 Hope and Homes for Children  
România”  

 Hope and Homes for Children  România”  
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