
ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN 

HOT�RÂRE 
privind modificarea articolelor 1 �i 4 din Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr.118/2006 cu 

privire la înfiin�area unit��ilor de asisten�� social�  prev�zute de proiectele finan�ate prin 
Programul Phare 2003 

 
 Consiliul jude�ean Alba, întrunit în �edin�� ordinar� în data de 31 iulie 2007; 
 Luând în dezbatere: 
 - Expunerea de motive la proiectul de hot�râre privind modificarea articolelor 1 �i 4 din 
Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr.118/2006 cu privire la înfiin�area unit��ilor de asisten�� 
social�  prev�zute de proiectele finan�ate prin Programul Phare 2003; 

- Raportul de specialitate nr.8428/12.07.2007 al Direc�iei juridic� �i cancelarie; 
V�zând: 
-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 - Comisia de s�n�tate �i asisten�� social�; 
�inând cont de: 
-Referatul Direc�iei generale de asisten�� social� �i protec�ia copilului Alba 

nr.4131/9.07.2007 privind propunerea de modificare a Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba 
nr.118/2006 cu privire la înfiin�area unit��ilor de asisten�� social� prev�zute de proiectele finan�ate 
prin Programul Phare 2003; 
 Având în vedere prevederile: 
 - art.91 alin.(1) lit.d) �i alin.(5) lit.a) pct.2 din Legea administra�iei publice locale nr. 
215/2001, republicat�; 
 În temeiul art. 97-(1) �i art. 115-(1) lit.”c” din Legea administra�iei publice locale nr. 
215/2001, republicat�, adopt� prezenta: 
 

HOT�RÂRE 
 

Art. 1. Articolul 1 din Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr.118/2006 cu privire la 
înfiin�area unit��ilor de asisten�� social�  prev�zute de proiectele finan�ate prin Programul Phare 
2003 se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 

“Art.1. - Se înfiin�eaz� unit��ile de tip locuin�� protejat� în cadrul Programului Phare 2003, 
în structura Direc�iei generale de asisten�� social� �i protec�ia copilului Alba, dup� cum urmeaz�: 

- municipiul Blaj: 
-Locuin�� protejat� pentru persoane cu handicap nr.1, situat� în localitatea component� Tiur, 

nr.228; 
-Locuin�� protejat� pentru persoane cu handicap nr.2, situat� în localitatea component� Tiur, 

nr.237. 
-satul Gârbova:-Locuin�� protejat� pentru persoane cu handicap nr.3, situat�  la nr.228; 
-satul Vin�u de Jos:- Locuin�� protejat� pentru persoane cu handicap nr.4, situat� pe str. 

Lucian Blaga, nr.646; 
-satul Pianu de Jos:-Locuin�� protejat� pentru persoane cu handicap nr.5, situat� pe strada 

Clo�ca, nr.384; 
-ora�ul Abrud: 
-Locuin�� protejat� pentru persoane cu handicap nr.6, situat� pe strada Lt. Anca Virgil, 

nr.57; 
-Locuin�� protejat� pentru persoane cu handicap nr.7, situat� pe strada Detunata, nr.65; 
- Locuin�� protejat� pentru persoane cu handicap nr.8, situat� pe strada Detunata, nr.1; 
-satul Galda de Jos: 
- Locuin�� protejat� pentru persoane cu handicap nr.9, situat� pe strada Principal�, nr.25; 
- Locuin�� protejat� pentru persoane cu handicap nr.11, situat� pe strada Principal�, nr.19A; 



- Locuin�� protejat� pentru persoane cu handicap nr.12, situat� pe strada Principal�, nr.19B; 
 
-satul Cric�u: 
-Locuin�� protejat� pentru persoane cu handicap nr.10, situat� pe strada Principal�, nr.302.” 
 
Art.2. Articolul 4 din Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr.118/2006 cu privire la 

înfiin�area unit��ilor de asisten�� social�  prev�zute de proiectele finan�ate prin Programul Phare 
2003 se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 

“Art.4. Locuin�ele protejate vor deveni func�ionale, potrivit graficului de implementare a 
proiectelor, actualizat, la data de 1 septembrie 2007”. 

  
 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�iilor de specialitate �i Biroului Resurse umane �i gestionarea func�iilor publice. 
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