
ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN                                                                     
 

 HOT�RÂRE  
privind  aprobarea contract�rii  serviciilor sociale pentru copiii institu�ionaliza�i la Centrul de 

plasament de tip familial „Sf. Apostol Andrei” Vingard, jude�ul Alba  
 
 Consiliul jude�ean Alba, întrunit în �edin�� ordinar� în data de 30 mai 2007; 
 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hot�râre privind aprobarea contract�rii  serviciilor 
sociale pentru copiii institu�ionaliza�i la Centrul de plasament de tip familial „Sf. Apostol Andrei” 
Vingard, jude�ul Alba; 

-raportul de specialitate al Direc�iei juridic� �i cancelarie nr.4686 /17.04.2007;  
-referatul Direc�iei generale de asisten�� social� �i protec�ia copilului Alba 

nr.3189/16.04.2007 privind propunerea de aprobare a achizi�iei publice a serviciului social Centrul 
de plasament de tip familial „Sf. Apostol Andrei” Vingard, jude�ul Alba �i documenta�ia înaintat� 
de aceast� institu�ie în acest sens; 

�inând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6-Comisia de s�n�tate �i 
asisten�� social�. 

V�zând: 
-documenta�ia de atribuire pentru contractarea de servicii sociale pentru 12 copii din Centrul 

de plasament de tip familial „Sf. Apostol Andrei” Vingard, jude�ul Alba; 
-adresa prin care Autoritatea Na�ional� pentru Protec�ia Drepturilor Copilului ne confirm� 

faptul c� documenta�ia este corespunz�toare cerin�elor cuprinse în Ghidul metodologic de 
contractare a serviciilor sociale; 

-Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr.163/31.08.2006 privind stabilirea serviciilor sociale 
în domeniul protec�iei copilului care vor putea fi contractate în perioada 2006-2007; 

Având în vedere: 
-prevederile Memorandumului de aprobare a Proiectului-pilot privind contractarea de 

servicii sociale pentru protec�ia drepturilor copilului, aprobat de Ministrul muncii, solidarit��ii 
sociale �i familiei; 

-prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare; 

-prevederile art.91 alin.(1) lit. d) �i alin.(5) pct.2. din Legea administra�iei publice locale 
nr.215/2001, republicat�; 

În temeiul art.97-(1) �i art.115-(1) lit.b) din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, 
republicat�, adopt� urm�toarea 

 
HOT�RÂRE: 

 
Art.1. Se aprob� contractarea serviciilor sociale - în conformitate cu documenta�ia de 

atribuire- pentru copiii institu�ionaliza�i la Centrul de plasament de tip familial „Sf. Apostol Andrei” 
Vingard, jude�ul Alba.  

Art.2. Direc�ia general� de asisten�� social� �i protec�ia copilului Alba va duce la îndeplinire 
prezenta hot�râre. 

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�iei dezvoltare-bugete din cadrul Consiliului jude�ean Alba, 
-Direc�iei juridic� �i cancelarie din cadrul aparatului propriu al Consiliului jude�ean Alba. 
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