
ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
  

 HOTARARE 
  

privind aprobarea Actului adiţional Nr. 1 la Convenţia de parteneriat nr. 
2104/17.03.2011 încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă  Socială şi Protecţia 

Copilului Alba şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă –filiala Câmpeni pentru  
funcţionarea ,,Serviciul social de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu- 

Câmpeni” 
  

  
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în sedinţa ordinară în data de 23 februarie 2012; 
  
Luând în dezbatere : 
        -Expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea Actului adiţional 
Nr. 1 la Convenţia de parteneriat nr. 2104/17.03.2011 încheiată între Direcţia Generală de 
Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă –filiala 
Câmpeni pentru  funcţionarea ,,Serviciul social de îngrijire a persoanelor vârstnice la 
domiciliu- Câmpeni” 
         -Referatul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 
nr.781/01.02.2012 
         -Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr.1690/14.02.2012 
Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6-Sănătate şi protectie socială 
Având în vedere prevederile : 

-          Legii  nr. 17/2000, lege privind asistenta sociala a persoanelor varstnice 
-          Legii 292/2011 a  asistenţei sociale  

-          Ordonantei Guvernului  68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile 
si completarile ulterioare 

-          Hotararii Guvernului nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei nationale de 
dezvoltare a serviciilor sociale; 
-          art. 91 alin. 1 lit.d şi alin 5 pct 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001,   republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  
În temeiul dispoziţiilor art. 97 –(1) şi art. 115-(1) lit. c) din Legea  administraţiei publice 
locale  nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
următoarea 
  

HOTĂRÂRE: 
Art. 1. Se aprobă Actul adiţional Nr. 1 la Convenţia de parteneriat nr. 2104/17.03.2011 
încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului Alba şi 
Asociaţia Filantropia Ortodoxă –filiala Câmpeni pentru  funcţionarea ,,Serviciul social de 
îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu- Câmpeni” 
  



Art.2.Directia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
       Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 
-          Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba 
-          Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba 
-          Asociatiei Filantropia Ortodoxa-Filiala Câmpeni 
-          Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba 
  

  
PREŞEDINTE                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
Ion DUMITREL                                                      SECRETARUL   JUDEŢULUI  
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