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HOT�RÂRE 
privind   actualizarea  nivelurilor  valorice  de  cheltuieli , aferente  

 beneficiarilor  de  servicii   sociale pentru dotarea cu  echipament �i cazarmament 
 
Consiliul jude�ean Alba, întrunit in �edin�a  ordinar� la data de 24.10.2007; 
Luând în dezbatere: 
            -  Proiectul de hot�râre privind   actualizarea  nivelurilor  valorice  de  cheltuieli , aferente  
beneficiarilor  de  servicii   sociale pentru dotarea cu echipament �i cazarmament, ini�iat de domnul 
Dan Coriolan Simedru, vicepre�edinte al Consiliului jude�ean Alba, înregistrat sub nr.165 din 12 
octombrie 2007; 

-  Expunerea de motive la proiectul de hot�râre privind   actualizarea nivelurilor  valorice  
de cheltuieli , aferente beneficiarilor  de  servicii   sociale pentru dotarea cu echipament �i 
cazarmament 

- Raportul de specialitate al Direc�iei de dezvoltare si bugete nr. 12592/12.10.2007 
-   Raportul  nr . 9.076 / 2007  al  Direc�iei  Generale  de  Asisten��  Social�  �i  Protec�ia   

Copilului  Alba  ,  prin  care  propune   nivelurile  valorice  ,  actualizate  , potrivit index�rii, de   
cheltuieli   aferente   beneficiarilor  de  servicii   sociale  ; 
V�zând: 

Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1- Economic� �i administrarea domeniului 
public �i privat; 
Având  în  vedere   prevederile  : 
 -Legii  nr . 272 / 2004  privind  protec�ia  �i  promovarea  drepturilor  copilului   
 -Ordonan�ei  Guvernului  României  nr . 68 / 2003  privind  serviciile  sociale  ,  cu  
modific�rile  �i  complet�rile  ulterioare  ; 
 -Legii  nr . 273 / 2006  privind  finan�ele  publice  locale  ,  cu  modific�rile  �i  complet�rile  
ulterioare  ; 
 -Legii  nr . 326 / 2003  privind  drepturile  de  care  beneficiaz�  copiii  �i  tinerii  ocroti�i  de  
serviciile  publice  specializate  pentru  protec�ia  drepturilor  copilului  ,  mamele   protejate  în  
centrele  maternale  ,  precum  �i  copiii  încredin�a�i  sau  da�i  în  plasament  la  asisten�ii  maternali  
profesioni�ti  , cu  modific�rile  �i  complet�rile  aduse  de  Legea  nr .111 / 2004 ; 
 -Hot�rârii  Guvernului  României  nr . 1.128 / 2007  privind   indexarea  limitelor  minime  
de  cheltuieli  aferente  drepturilor  de  care  beneficiaz�   copiii  �i  tinerii  ocroti�i  de  serviciile  
publice  specializate   pentru  protec�ia  copilului  ,  mamele  protejate   în  centrele  maternale  ,  
precum  �i  copiii  încredin�a�i   sau  da�i  în  plasament  la  asisten�i  maternali  profesioni�ti  �i  a  
sumelor  de  bani  pentru  nevoi  personale  ,  prev�zute  în  Legea  nr . 326 / 2003  ; 
              În temeiul  art. 97 �i art.115 alin(1) lit.”c”   din Legea nr.215/ 2001 privind administra�ia 
public�  local�  , republicat�, adopt� prezenta  

             
 

HOT�RÂRE 
 

Art .I.  Articolul  nr . 1  din  Hot�rârea  nr . 130  din  29  iunie  2006 privind   actualizarea 
nivelurilor  valorice  de cheltuieli , aferente beneficiarilor  de  servicii   sociale pentru dotarea cu 
echipament �i cazarmament se modific� �i   va  avea  urm�torul  cuprins  : 
„ Art . 1(1) . Se  aprob�  nivelurile,  indexat,  de  cheltuieli  aferente   drepturilor  de  cazarmament 
â,  echipament  pentru  dotarea  ini�ial�  �i  de  înlocuire, transport, juc�rii,  materiale  igienico – 
sanitare, rechizite,  materiale  cultural  -  sportiv,  ce  se  acord�  de   serviciile  publice  specializate   
pentru  protec�ia  copilului, în  regim  reziden�ial   �i  semireziden�ial, mamele  protejate   în  



centrele  maternale,  copiilor  din  plasament  la  asisten�i  maternali  profesioni�ti, precum  �i  
adul�ilor  reziden�i   ai   centrelor  de  îngrijire  �i  asisten��, centrelor  de  recuperare  �i  reabilitare  
neuropsihiatric�,  caselor  de  tip  familial  pentru  persoane  vârstnice  �i  locuin�elor   protejate  
pentru  persoanele  cu   handicap  ,  din  jude�ul  Alba ,  potrivit  anexei  nr . 1  -   parte  integrant�  a  
prezentei  hot�râri  ”.  
           Art .II.  prezenta hot�râre intr� în vigoare la data de 1.ianuarie 2008 

 
Hot�rârea 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 ; 
- Prim�rilor din unit��ile administrativ –teritoriale din jude�ul Alba; 
- Direc�iilor din aparatul de specialitate 

 
 

PRE�EDINTE,  
  

    Ion Dumitrel                                                              CONTRASEMNEAZ�, 
              p.  Secretarul jude�ului 

                                                                                              Liliana Negru� 
 
Alba Iulia, 24.10.2007 
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