
ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Convenţiei de parteneriat încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Alba şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în vederea  

înfiinţăriiCentrului de zi pentru copii antepreşcolari „Sfânta Irina” Blaj 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în sedinţa ordinară în data de 24.05.2012; 

Luând în dezbatere : 
 Expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de parteneriat 

încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Asociaţia 
Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în vederea  înfiinţăriiCentrului de zi pentru copii 
antepreşcolari „Sfânta Irina” Blaj 

 Referatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba  nr. 
3406/14.05.2012 

 Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr.5969/15.05.2012 
Având în vedere prevederile : 

• legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială 
• Ordonantei Guvernului  68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile 

ulterioare 
• HG 1438/2004 privind pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a 

serviciilor deprevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie 
speciala acopilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilorsai 

• 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,  

Vazand avizul favorabil al Comisiei nr.6 –munca si protectie sociala, 
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 Convenţia  de parteneriat încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în vederea  
înfiinţăriiCentrului de zi pentru copii antepreşcolari „Sfânta Irina” Blaj 

Art.2. Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
     Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 

 Instituţiei Prefectului- Judeţul Alba 
 Direcţiei Generale de Asistenta Socială si Protecţia Copilului Alba 
 Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 
 Direcţiei de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba  

 
PREŞEDINTE                                                                   CONTRASEMNEAZA 
Ion DUMITREL         SECRETARUL JUDEŢULUI                                      

                   Mariana HURBEAN 

Alba Iulia, 24.05.2012 
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