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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea finanţării unor centre de zi pentru copii 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 octombrie 2014; 
Luând în dezbatere : 

    - Expunerea de motive şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării unor centre de zi 
pentru copii; 

    - Referatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, nr. 
11455/23.10.2014; 
 - Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr. 17438 /24.10.2014, privind 
aprobarea finanţării unor centre de zi pentru copii. 
Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 – Comisia Dezvoltare Economică, Bugete, 
Strategii. 
Având în vedere prevederile : 

     -  art. 30 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, 
     - art. 120 alin. (1) şi art. 124 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată,   
    Art. 91 alin. 1 lit. d) şi alin 5 lit. a) pct 2 şi alin. din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
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 finanţarea centrelor de zi pentru copii, organizate în condiţiile legii, în 

proporţie de  40% şi 75% . 
Art. 2 Finanţarea se face de la bugetul judeţului, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba. 
Art. 3 Derularea finanţării se va realiza conform procedurii stabilite prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 70 /27.03.2014. 
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 

- Instituţiei Prefectului 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
- Compartimentului asistenţă socială, învăţământ şi sănătate din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba 
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