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CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat Consiliul judeţean Alba 

în managementul şi implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice 

pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă 

şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, 

în Regiunea 7 Centru” şi a cheltuielilor judeţului Alba legate de proiect 
 

 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă  ordinară la data de 8 mai 2008; 
Luând în dezbatere: 

          -   Proiectul de hotărâre privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat Consiliul 
judeţean Alba în managementul şi implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice 
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru 

acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru” şi a 
cheltuielilor judeţului Alba legate de proiect, înregistrat sub nr. 125/18.04.2008, iniţiat de 
preşedintele Consiliului judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

-  Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea activităţilor cu care va fi 
implicat Consiliul judeţean Alba în managementul şi implementarea proiectului „Achiziţionare 

echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în 

situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, 
în Regiunea 7 Centru” şi a cheltuielilor judeţului Alba legate de proiect; 

-  Raportul  de specialitate al Direcţiei dezvoltare si bugete nr. 5490/18.04.2008;  
Văzând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 – “Dezvoltare regională şi integrare 

europeană” 
-  Prevederile cuprinse în Secţiunea II.3 din Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 a 

POR 2007-2013 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenţie 3.3 – 
„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă”. 

Având în vedere: 
- art. 2,  punctul 51 şi art. 35-(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul 910/1.742, 01.11.2007, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor 

şi al ministrului economiei şi finanţelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru 
domeniul major de intervenţie „îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă” în cadrul axei prioritare „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” din 
cadrul Programului operaţional regional 2007-2013; 

- art. 91-(5), litera a),  punctul 8 din Legea administraţiei publice  locale nr. 215/2001, 
republicată. 

În temeiul art. 97 şi art. 115-(1) litera c) din Legea administraţiei publice  locale nr. 
215/2001, republicată , adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă activităţile cu care va fi implicat Consiliul judeţean Alba în managementul 
şi implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii 

şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de 

urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru” (denumit în continuare Proiect) 
conform Cererii de finanţare cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



 
Art. 2. Se aprobă suportarea de către Consiliul judeţean Alba a sumei de 119.438,67 lei, 

reprezentând contribuţia proprie de 16,67% din procentul de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile 
ale Proiectului. 
 

Art. 3. Se aprobă suportarea de către Consiliul judeţean Alba a sumei de 2.666,66 lei, 
reprezentând contribuţia proprie de 1/6-a parte din valoarea cheltuielilor neeligibile ale Proiectului, 
a TVA-ului aferent cheltuielilor neeligibile precum şi a oricăror alte costuri suplimentare care pot 
surveni în perioada implementării Proiectului. 
 
 Art. 4. Se aprobă contribuţia de 1.135.174,00 lei pentru suportarea TVA-ului aferent 
cheltuielilor eligibile ale proiectului, cu recuperarea acestuia de la bugetul de stat. 
 

Art. 5. Se aprobă asigurarea de către Consiliul judeţean Alba a resurselor financiare 
necesare implementării optime a Proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a 
cheltuielilor din instrumente structurale. 
 

Art. 6. Utilizatorii finali ai echipamentelor achiziţionate în cadrul Proiectului sunt 
inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă din Regiunea 7 Centru, indicate în anexa nr. 2, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 7. Transferul echipamentelor achiziţionate prin intermediul Proiectului se va realiza 
printr-un contract de comodat, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul 
Transilvaniei” şi fiecare utilizator final. 
 

Art. 8. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Direcţia 
dezvoltare şi bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
-    Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
- Consiliilor judeţene partenere (Mureş, Sibiu, Braşov, Covasna, Harghita) 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

 
 

PREŞEDINTE,   
           Ion DUMITREL                                                                           
 

                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                  SECRETAR GENERAL 

                                                                                            Mariana HURBEAN  
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