
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Acordul de parteneriat pentru 
implementarea proiectului „Incluziune sociala si pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale” 

 
Consiliul Judeţean Alba întrunit in şedinţa ordinară din data de 25 aprilie 2013; 
Luând in dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea Actului 
adiţional nr. 2 la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului „Incluziune sociala 
si pe piata muncii prin întreprinderi sociale” 

- proiectul de hotărâre privind privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Acordul de 
parteneriat pentru implementarea proiectului „Incluziune sociala si pe piata muncii prin 
întreprinderi sociale”, iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Ion Dumitrel; 
  - raportul nr. 5490/17.04.2013 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete cu privire la proiectul 
de hotărâre înregistrat sub nr. 78 din 17.04.2013; 
Văzând 
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 „Dezvoltare economică, bugete, strategii” ; 
Având in vedere prevederile : 

-    HG nr. 1175/2005 privind privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, 
integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013 

- OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi  completările ulterioare 
- HG nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor 

sociale 
- Planului de restructurare/închidere a instituţiilor rezidenţiale pentru persoanele adulte 

cu handicap din Judeţul Alba pentru perioada 2008-2013 
- Ghidului Solicitantului- condiţii generale si condiţii specifice 
- Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU, Axa 

prioritara 6- „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 – 
„Dezvoltarea economiei sociale” 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 133/30.07.2010 privind aprobarea proiectului 
„Incluziune sociala si pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale” si a Acordului de parteneriat 
in vederea implementării acestuia. 

- art. 91 alin(6), lit. a) din nr.215/2001 privind administraţia publică locală,  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.97 si art.115(1), litera “c” din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, adoptă prezenta:  

 
 

H O T Ă RÂ R E 
 

Art. 1  Se aprobă Actul adiţional nr. 2 la Acordul de parteneriat pentru implementarea 
proiectului „Incluziune sociala si pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale” încheiat intre Consiliul 
Judeţean Alba-partener 1 si Fundaţia Civitas pentru Societatea Civila – partener2, SC Grupul de 
Consultanta pentru Dezvoltare DCG SRL – partener 3, Centrul de Formare Continua si Evaluarea 
Competentelor in Asistenta Sociala – partener 4 si Die Querdenker Austria – partener 5 potrivit anexei 
la prezentul proiect de hotărâre. 



 
Art. 2 Direcţia Dezvoltare si Bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: 
 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba ; 
           - Partenerilor; 

- Direcţiei Dezvoltare si Bugete din cadrul Consiliului Judeţean Alba. 
     
 
 
      Preşedinte, 
   Ion Dumitrel               Contrasemnează 

     Secretarul Judeţului, 
                                                 Mariana Hurbean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 25.04.2013  
Nr.78 
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