
ROMÂNIA      
JUDEŢUL ALBA                                                                                          
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind   aprobarea Actului adiţional nr.1 la  Convenţia  de cooperare între   

Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, Consiliul local Hopârta şi  
Asociaţia Filantropia ortodoxă Alba Iulia , pentru  funcţionarea Centrului de zi ”Sfânta Filofteia” 

din satul Silivaş, comuna Hopârta 
 

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit in şedinţa  ordinară la data de 28.11.2007; 
Luând în dezbatere: 
-   Proiectul de hotărâre nr. 198/14.11.2007; 
-  Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind   aprobarea Actului adiţional nr.3 la 

Convenţia  de cooperare între  Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, 
Consiliul local Hopârta şi  Asociaţia Filantropia ortodoxă Alba Iulia , pentru  funcţionarea Centrului 
de zi ”Sfânta Filofteia” din satul Silivaş, comuna Hopârta 

- Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare si bugete nr. 14141/14.11.2007 
- Referatul  nr . 9754 / 2007  al  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia   

Copilului  Alba  ,  prin  care  propune  aprobarea Actului adiţional nr.1 la Convenţia  de 
cooperare între  Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, 
Consiliul local Hopârta şi  Asociaţia Filantropia ortodoxă Alba Iulia , pentru  
funcţionarea Centrului de zi ”Sfânta Filofteia” din satul Silivaş, comuna Hopârta  ; 

Văzând   avizul  favorabil  al  Comisiei  de  specialitate  nr . 6 – Comisia de sănătate şi 
asistenţă socială  ; 
Având  în  vedere   prevederile  : 
 - Legii  nr . 272 / 2004  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului; 
 - Legii 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;   
 - Legii  nr . 326 / 2003  privind  drepturile  de  care  beneficiază  copiii  şi  tinerii  ocrotiţi  de  
serviciile  publice  specializate  pentru  protecţia  drepturilor  copilului  ,  mamele   protejate  în  
centrele  maternale  ,  precum  şi  copiii  încredinţaţi  sau  daţi  în  plasament  la  asistenţii  maternali  
profesionişti  , cu  modificările  şi  completările  aduse  de  Legea  nr .111 / 2004 ; 

 În temeiul  art. 97 şi art.115 alin(1) lit.”c”    din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia 
publică  locală  , republicată, adoptă prezenta  

             
HOTĂRÂRE 
 

 Art .unic. Se aprobă Actul adiţional  nr.1 la Convenţia  de cooperare între  Direcţia 
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, Consiliul local Hopârta şi  Asociaţia 
Filantropia ortodoxă Alba Iulia , pentru  funcţionarea Centrului de zi ”Sfânta Filofteia” din satul 
Silivaş, comuna Hopârta, aprobată prin Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.232/27.10.2005 . 
 Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică: 

-    Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 
- Direcţiei generale de  asistenţă socială şi protecţia copilului ; 
- Asociaţiei Filantropia ortodoxă  Alba Iulia; 
- Primăriei Hopârta; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate 

 
PREŞEDINTE,   

  Ion DUMITREL                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                               Mariana HURBEAN 
Alba Iulia, 28.11.2007 
Nr.187 


