
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unor Acte adiționale la Convenții de parteneriat şi Convenţii de 

cooperare, încheiate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Alba cu furnizori de servicii sociale acreditați 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21 noiembrie 2013; 

        Luând în dezbatere : 
 - Expunerea de motive și Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor Acte adiționale la 
Convenții de parteneriat şi Convenţii de cooperare, încheiate de către Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Alba cu furnizori de servicii sociale acreditați, 

- Referatele Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului nr. 10098 /08.11.2013, 
10097/08.11.2013 şi 10099/08.11.2013, 

-  Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr. 18174 /13.11.2013. 
 Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6- Comisia sănătate și protecție socială. 
Având în vedere prevederile : 

• Hotărârii Guvernului nr.1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor 
sociale; 

• art. 91 alin. 1 lit. d), alin 5 lit. a) pct 2 şi alin. 6 lit. a) 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 Adițional Nr. 1 la Convenția de parteneriat nr. 9004/22/06.11.2012, 
încheiată între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și Filiala Filantropia 
Ortodoxă Izvoarele privind funcţionarea Serviciului socio-medical de îngrijire la domiciliu a 
persoanelor vârstnice - Izvoarele, potrivit Anexei nr. 1 parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art.2 Se aprobă Actul Adițional Nr.1 la Convenția de cooperare nr. 3993/01/13.05.2013, 
încheiată între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și Filiala Filantropia 
Ortodoxă Vingard privind funcţionarea Casei de tip familial „Sf Apostol Andrei” Vingard , potrivit 
Anexei nr. 2 parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art.3 Se aprobă Actul Adițional Nr.2 la Convenția de cooperare nr. 8634/191/01.11.2011, 
încheiată între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și Asociaţia 
Filantropia Ortodoxă Alba Iulia privind funcţionarea Aşezământului social “Sfântul Serafim de 
Sarov” Războieni, potrivit Anexei nr. 3 parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art.4 Direcția 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 
- Filialei Filantropia Ortodoxă Izvoarele 
- Filiala Filantropia Ortodoxă Vingard  
- Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 
- Serviciului Public de Asistenţă Socială Alba Iulia 
- Direcţiei de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba 

 
 

            PREŞEDINTE,                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
            Ion Dumitrel                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                                                                                       Mariana Hurbean 
                                                                                                          
Alba Iulia, 21.11.2013 
Nr. 203 



 
         Direcţia Generală de Asistenţă                                                  Filiala  Filantropia                   
          Socială şi Protecţia Copilului                                                  Ortodoxă - Izvoarele 
                           Alba                                                                                                                
           

Nr.     10092/08.11.2013                                                                  Nr.  18/11.11.2013                   
 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 LA 
CONVENŢIA DE PARTENERIAT NR. 9004/ 22/ 06.11.2012 

 
Încheiat între: 

1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, Str. Mihai Viteazu nr. 2, jud. Alba, reprezentată prin prof. Sorin 

Valerian Chirilă în calitate de director general 

Şi 

2. Filiala Filantropia Ortodoxă Izvoarele, cu sediul in localitatea Izvoarele nr. 86, comuna 

Livezile, jud. Alba, reprezentată prin pr. Filimon Cosmin Virgil, în calitate de 

preşedinte. 
 

Părţile de comun acord, convin asupra modificării şi completării Convenţiei de parteneriat 

nr. 9004/22/06.11.2012, după cum urmează: 

 

ART.I Se modifică şi se completează Art.3 RESPONSABILITĂŢILE DGASPC Alba 
pct.b) care va avea următorul cuprins: 

 b) Decontarea sumei în cuantum de 110 lei/lună/beneficiar se face în baza facturii 

emise de către Filiala Filantropia Ortodoxă Izvoarele pentru un număr de maxim 25 de 

contracte de furnizare de servicii încheiate cu beneficiarii şi a documentului centralizator prin 

care să se justifice lunar sumele cheltuite.  

ART.II Se modifică Art.4 RESPONSABILITĂŢILE FILIALEI FILANTROPIA 
ORTODOXĂ IZVOARELE pct. d) şi se completează cu pct. n) care va avea următorul 
cuprins: 

 d) Decontarea se fundamentează pe baza contractului de furnizare de servicii pe care 

beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia îl semnează cu Filiala Filantropia Ortodoxă 

Izvoarele, contract ce va fi avizat de către DGASPC Alba şi a documentului centralizator prin 

care să se justifice lunar sumele cheltuite.                                  
  



 

 

  

 n) Acceptă solicitarea de verificare de către instituţiile abilitate, în orice moment, a 

activităţii sociale şi financiare derulate în cadrul prezentei convenţii. 

 

ART.III Se modifică Art.5. Durata convenţiei şi va avea următorul cuprins: 

  Se prelungeşte Convenţia de parteneriat pe o perioadă de 1 an calendaristic şi intră 

în vigoare, urmând să producă efecte juridice depline, după aprobarea ei de către Consiliul 

Judeţean Alba. După expirarea termenului, părţile îşi rezervă dreptul să prelungească 

prezenta convenţie dacă activitatea decurge în condiţii optime. 

ART.IV Celelalte clauze ale Convenţiei de parteneriat nr. 9004/22/06.11.2012 rămân în 

vigoare. 

Prezentul act adiţional se încheie în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi 2 

pentru Consiliul Judeţean Alba. 

 

 

 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului  

Alba 
 

Director General, 
Prof. Chirilă Sorin Valerian 

 
 
 

Contabil şef, 
Cristea Gheorghe 

 
 

Director executiv, 
Schiau Marius 

 
 

Avizat juridic, 
Mândroc Ovidiu 

 
 

Filiala Filantropia Ortodoxă        
Izvoarele 

                               
 

Preşedinte 
Pr. Filimon Cosmin Virgil 

 
 
                  
 

 



Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 

Alba 
 

 Filiala Filantropia 
Ortodoxă Vingard 

Nr : 10094/08.11.2013  Nr : 14/08.11.2013 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 LA  
CONVENŢIE DE COOPERARE NR. 3993/01/13.05.2013 

 Încheiat  între: 

1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 2, jud. Alba, reprezentată prin prof. Sorin 

Valerian Chirilă în calitate de director general  

Şi 

 

2. Filiala Filantropia Ortodoxă Vingard, cu sediul în sat Vingard nr.50, comuna Şpring, 

reprezentată prin pr. Stănilă Ioan, în calitate de preşedinte. 

  

  

 

 Părţile de comun acord, convin asupra modificării şi completării Convenţiei de 

cooperare nr. 3993/01/13.05.2013, după cum urmează: 

 
ART.I Se modifică şi se completează Art.3 OBLIGAŢIILE DGASPC ALBA, pct.1) care 

va avea următorul cuprins: 

1. Decontează lunar, între 24 şi 31 ale lunii, suma în cuantum de 1050 lei/beneficiar/lună 

pentru fiecare beneficiar căruia i s-au acordat servicii de specialitate în cadrul Casei de tip 

familial “Sf. Apostol Andrei” Vingard în luna precedentă. Suma de 1050 lei/lună/beneficiar se 

decontează pentru beneficiarii prezenţi în casă pe tot parcursul lunii, iar pentru beneficiarii 

care sunt plecaţi temporar în familie în cursul unei luni, suma se calculează proporţional cu 

zilele petrecute în Casa de tip familial la un cost de 1050 lei/lună/beneficiar, iar pentru zilele în 

care copilul este plecat în familie la o sumă de 525 lei/lună/beneficiar. Decontarea se face în 

baza facturii emise de către Filiala Filantropia Ortodoxă Vingard şi a documentului 

centralizator prin care să se justifice lunar sumele cheltuite.  

ART.II Se modifică Art.4 OBLIGAŢIILE FILIALEI FILANTROPIA ORTODOXĂ 
VINGARD, pct.3) şi se completează cu pct. 24) care va avea următorul cuprins: 



3. Facturează lunar, între 1 şi 5 ale lunii, cheltuieli în valoare de 1050 lei/beneficiar/lună 

pentru fiecare beneficiar căruia i s-au acordat servicii de specialitate în cadrul Casei de tip 

familial “Sf. Apostol Andrei” Vingard în luna precedentă. Suma de 1050 lei/lună/beneficiar se 

facturează pentru beneficiarii prezenţi în casă pe tot parcursul lunii, iar pentru beneficiarii care 

sunt plecaţi temporar în familie în cursul unei luni, suma se calculează proporţional cu zilele 

petrecute în Casa de tip familial la un cost de 1050 lei/lună/beneficiar, iar pentru zilele în care 

copilul este plecat în familie la o sumă de 525 lei/lună/beneficiar. Factura este însoţită de un 

raport detaliat privind starea copiilor şi de un document centralizator prin care să se justifice 

lunar sumele cheltuite.  

 

24. Acceptă orice control planificat sau inopinat din partea instituţiilor abilitate care vizează 

starea imobilului, a copiilor şi execuţia financiară. 
 

ART. III Se modifică Art.5  Durata Convenţiei care va avea următorul cuprins: 

       Se prelungeşte Convenţia de cooperare pe o perioadă de 1 an calendaristic şi intră în 
vigoare, urmând să producă efecte juridice depline, după aprobarea ei de către Consiliul 
Judeţean Alba. După expirarea termenului, părţile îşi rezervă dreptul să prelungească 
prezenta convenţie dacă activitatea decurge în condiţii optime. 

ART. IV Celelalte clauze ale Convenţiei de cooperare nr. 3993/01/13.05.2013 rămân în 

vigoare. 

 Prezentul Act adiţional se încheie în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi   

două pentru Consiliul Judeţean Alba . 

 
 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ   

ŞI PROTECŢIA COPILULUI ALBA 

 FILIALA FILANTROPIA 
ORTODOXĂ VINGARD 

Director general, 
Prof. SORIN VALERIAN CHIRILĂ 

 
 

 
 
 

Preşedinte, 
Pr. IOAN STĂNILĂ 

Contabil Şef. 
GHEORGHE CRISTEA 

 

  



Director General Adj. 
VALENTIN FRĂCEA 

 
Avizat juridic, 

Jr. OVIDIU MÂNDROC 

  

 



DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

ALBA 
 

 ASOCIAŢIA FILANTROPIA 
ORTODOXĂ  
ALBA IULIA 

           Nr.10095/08.11.2013                Nr.417/11.11.2013 
 

 
ACT ADIŢIONAL NR. 2  LA  

CONVENŢIE DE COOPERARE NR. 8634/191/01.11.2011 
 

Încheiat între:  

1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 2, jud. Alba, reprezentată prin prof. Sorin 

Valerian Chirilă în calitate de director general 

Şi 

2. Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, 

nr.16, jud. Alba, reprezentată prin pr. Ignat Nicolae, în calitate de preşedinte. 

 

 Părţile de comun acord, convin asupra modificării şi completării Convenţiei de 

cooperare nr. 8634/191/01.11.2011, după cum urmează: 
 

 ART.I  Se suspendă finanţarea activităţii Centrului de zi Silivaş, modul în cadrul 
Aşezământului Social „Sfântul Serafim de Sarov” Războieni, începând cu data de 
01.11.2013, urmând ca celor 25 beneficiari să li se acorde servicii în cadrul Centrului 

educaţional Silivaş, finanţat în cadrul proiectului „Reţea interregională de centre educaţionale” 

aprobat prin contractul de finanţare POSDRU/91/2.2/S/61137 de către MECTS –Direcţia 

Generală OIPOSDRU Bucureşti. La finalizarea proiectului - octombrie 2014, Centrul de zi 

Silivaş îşi va relua activitatea în aceeaşi termeni şi condiţii. 

 
 
 ART.II Se completează Art.4 OBLIGAŢIILE DGASPC ALBA, cu pct. m) care va avea 
următorul cuprins: 

m) Decontarea se face în baza documentului centralizator prin care se justifică lunar 

sumele cheltuite pentru fiecare modul în parte. 



 ART.III Se completează Art.5 OBLIGAŢIILE ASOCIAŢIEI FILANTROPIA 
ORTODOXĂ ALBA IULIA, cu pct. t) şi cu pct. u) care va avea următorul cuprins: 

t) Decontarea se fundamentează pe baza documentului centralizator prin care se 

justifică lunar sumele cheltuite pentru fiecare modul în parte. 

u) Acceptă solicitarea de verificare de către instituţiile abilitate, în orice moment, a 

activităţii sociale şi financiare derulate în cadrul prezentei convenţii. 

     

ART. IV  Se modifică Art.6 Durata convenţiei şi va avea următorul cuprins: 

 Se prelungeşte Convenţia de cooperare pe o perioadă de 1 an calendaristic şi intră în 

vigoare, urmând să producă efecte juridice depline, după aprobarea ei de către Consiliul 

Judeţean Alba. După expirarea termenului, părţile îşi rezervă dreptul să prelungească 

prezenta convenţie dacă activitatea decurge în condiţii optime. 

ART. V Celelalte clauze ale Convenţiei de cooperare nr. 8634/191/01.11.2011 rămân 

în vigoare. 

Prezentul act adiţional se încheie în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi 2 

pentru Consiliul Judeţean Alba. 

 
 

DIRECŢIA GENERALĂ DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI ALBA 

         
 

ASOCIAŢIA FILANTROPIA ORTODOXĂ 
 ALBA IULIA 

 

Director general 

Prof. SORIN VALERIAN CHIRILĂ 

 

 

Preşedinte, 

Pr. NICOLAE CĂLIN IGNAT 

 

 

Contabil şef, 
GHEORGHE CRISTEA 

 
 

Director economic, 
NICOLETA FILIP 

Director executiv, 
MARIUS SCHIAU 

 

Director executiv, 
DANIELA TRUŢA 

Avizat juridic, 
Jr. OVIDIU MÂNDROC 

Coordonator centru, 
VLADIMIR BEREGOI 
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