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D I S P OZ I Ţ I E 

privind nominalizarea consilierilor județeni care vor face parte din Colegiul Director 

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

 - referatul nr. 11458 din 4 iulie 2016 al Direcției juridică și relații publice cu privire la 

nominalizarea consilierilor județeni care vor face parte din Colegiul Director al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba; 

  - adresa nr. 6974/23 iunie 2016 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba prin care solicită înlocuirea consilierilor județeni desemnați să facă parte din 

colegiul director al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Alba, înregistrată 

la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 10988/27 iunie 2016. 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare;   

- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 - art. 6 din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin H.G. nr. 1434/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Articol unic 

 Propun nominalizarea următorilor consilieri județeni pentru a face parte din Colegiul 

Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba: 

domnul consilier județean Nicolae PUȘCĂ 

domnul consilier județean Vasile STĂNESCU 

domnul consilier județean Ioan UȚIU 

 

Prezenta dispoziţie se se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, consilierilor 

județeni nominalizați, Direcţiei juridică și relații publice și Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba.  

. 

                        Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   ION DUMITREL             Vasile BUMBU 
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