
ROMÂNIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea unei conventii de cooperare, precum 
si a unui act aditional la conventia de parteneriat încheiată între Directia Generală de 
Asistentă Socială si Protectia Copilului Alba cu furnizori de servicii sociale acreditati 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în sedinţă ordinară în data de 27 iunie 2013; 
Luând în dezbatere : 
          - Expunerea de motive si Proiectul de hotărâre privind aprobarea unei conventii de 
cooperare, precum si a unui act aditional la conventia de parteneriat încheiată între Directia 
Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Alba cu furnizori de servicii sociale acreditati, 
         - Referatele Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului nr. 3998 /13.05.2013 
si 4735 /10.06.2013,  
         - Raportul comun de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete si Directia juridică si de 
administratie publică nr. 9465/20.06.2013. 
Tinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate si protectie socială; 
Având în vedere prevederile : 
• Ordonantei Guvernului 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările si completările 
ulterioare, în coroborare cu prevederile Hotărârii nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 68/2003, 
• Hotărârii 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 Conventia de cooperare nr. 3997/13.05.2013, încheiată între Directia Generală de 
Asistentă Socială si Protectia Copilului Alba si Societatea de Ajutorare Diakonia, privind 
organizarea  si finantarea Centrului de recuperare si reabilitare pentru persoane cu handicap Alba 
Iulia, potrivit Anexei nr. 1 parte integrantă a prezentei hotărâri; 
Art.2. Se abrogă Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr. 38/26.01.2005, prin care a fost aprobată 
Conventia de parteneriat nr. 10/148/12.01.2005, încheiată între Directia Generală de Asistentă 
Socială si Protectia Copilului Alba si Societatea de Ajutorare Diakonia, privind functionarea 
Căminului ”Betesda”, potrivit Anexei nr. 1 parte integrantă a prezentei hotărâri; 
Art.3. Se aprobă Actul Aditional Nr.1 la Conventia de parteneriat nr. 3227/02/10.05.2012, 
încheiată între Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Alba si Filiala 
Filantropia Ortodoxă Ocna Mures, privind functionarea Casei de tip familial ”Sf. Mucenic 
Ciprian” Ocna Mures, potrivit Anexei nr. 2 parte integrantă a prezentei hotărâri; 
Art.4. Directia Generală 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 Asistentă Socială si Protecţia Copilului Alba 
- Societatea de Ajutorare Diakonia Filiala Filantropia Ortodoxă Vingard 
- Filiala Filantropia Ortodoxă Ocna Mures 
- Serviciului Public de Asistenţă Socială Alba Iulia 
- Direcţiei de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba 
 
 
 
 
 
  PRE�EDINTE 

            Ion DUMITREL 
 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI  
                                                                          Mariana HURBEAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 27.06.2013 
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