
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea mutării “Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Abrud”, unitate fără personalitate juridică în 

structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba  

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 septembrie 2012; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea mutării “Centrului de Îngrijire şi Asistenţă 

Abrud”, unitate fără personalitate juridică în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba;  

- Raportul de specialitate nr. 11938/18.09.2012 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea mutării “Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Abrud”, unitate fără personalitate juridică în 

structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 6 – Comisia sănătate şi protecţie socială.  

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c) şi (5) pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Art. 51 –(5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată. 

În temeiul art. 97 şi art. 115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 

Art. Unic. Se aprobă mutarea “Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Abrud”, unitate fără personalitate juridică în 

structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, din imobilul situat în Oraşul Abrud, str. 

Cuza Vodă  nr. 9, în imobilul situat în Oraşul Abrud, str. Republicii, nr. 2-4, imobil proprietate publică a judeţului 

Alba, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se stabileşte sediul 

“Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Abrud” la această adresă. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Consiliului Local al Oraşului Abrud; 

- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL                       

                              Contrasemnează, 
                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                        Mariana HURBEAN 
 
 
 
Cugir, 27 septembrie 2012 
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