
ROMÂNIA  
JUDE�UL ALBA  
CONSILIUL JUDE�EAN  
 

HOT�RÂRE 
privind aprobarea Conven�iei de parteneriat între Direc�ia General� de Asisten�� Social� �i 

Protec�ia Copilului Alba,Consiliul local Cîmpeni si Asocia�ia Filantropia Ortodox� -filiala 
Cîmpeni, privind participarea la implementarea si sustenabilitatea proiectului: Serviciul social 

de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu Cîmpeni 
 

Consiliul jude�ean Alba, întrunit in �edin�a ordinar� la data de 27.09.2007;  

Luând în dezbatere: 
  -Proiectul de hot�râre privind aprobarea Conven�iei de parteneriat între Direc�ia General� de 

Asisten�� Social� �i Protec�ia Copilului Alba,Consiliul local Cîmpeni si Asocia�ia Filantropia 
Ortodox� -filiala Cîmpeni, privind participarea la implementarea si sustenabilitatea proiectului: 
Serviciul social de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu Cîmpeni înregistrat sub nr. 161 din 20 
septembrie 2007, ini�iat de domnul Dan Coriolan Simedru, vicepre�edinte al Consiliului jude�ean 
Alba; 

-Expunerea de motive la proiectul de hot�râre nr. 161/20.09.2007 ; 
- Raportul de specialitate al Direc�iei de dezvoltare si bugete nr. 11523/20.09.2007 ; 
- Referatul Direc�iei generale de asisten�� social� �i protec�ia copilului Alba nr.8644/18.09.07; 

V�zând: 
-  Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6- Comisia de s�n�tate �i asisten�� social� ; 
- Conven�ia de parteneriat între Direc�ia General� de Asisten�� Social� �i Protec�ia Copilului 

Alba, Consiliul local Cîmpeni �i    Asocia�ia Filantropia Ortodox� -filiala Cîmpeni , privind 
participarea la implementarea  �i  sustenabilitatea proiectului:   Serviciul  social de îngrijire    a 
persoanelor vârstnice la domiciliu Cîmpeni; 
Având în vedere dispozi�iile : 

- Legii nr. 47 / 2006 privind sistemul na�ional de asisten�� social�; 
- Ordonan�ei Guvernului 68/2003 privind serviciile sociale, actualizat�; 
- Legii 17/2000 privind asistenta social� a persoanelor vârstnice, republicat�; 
- Conven�ia de parteneriat încheiat� între institu�iile sus men�ionate, 
- art.91 al. (1) lit"e",lit"d", alin (6) lif'a", art 102, alin(l) din Legea nr.215/2001 privind 

administra�ia public� local�, republicat�, 
în temeiul art. 97 �i art.115 alin(l) lit."c"     din Legea nr.215/ 2001 privind administra�ia 

public� local� , republicat� , adopt� prezenta 
 

HOT�RÂRE 
 
Art.unic. Se aprob� Conven�ia de Parteneriat între Direc�ia General� de Asisten�� Social� �i 
Protec�ia Copilului Alba,Consiliul local Cîmpeni si Asocia�ia Filantropia Ortodox� -filiala 
Cîmpeni , privind participarea la implementarea si sustenabilitatea proiectului: Serviciul social de 
îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu Cîmpeni, conform anexei 

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, 
- Prim�riei Cîmpeni, 
- Asocia�iei Filantropia Ortodox� - filiala Cîmpeni 

PRE�EDINTE, 
            Ion Dumitrel                                                                    CONTRASEMNEAZ�, 
                                                                                              SECRETARUL JUDE�ULUI 
                                                                                                         Mariana Hurbean 
Alba Iulia, 27  septembrie 2007 
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