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HOTĂRÂRE 
 

Privind aprobarea proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework” şi a 
cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane (POS DRU), Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major 
de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte 

dezvoltarea resurselor umane şi 
ocuparea forţei de muncă” 

 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă  ordinară la data de 17 aprilie 2008; 
Luând în dezbatere: 
-     Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în 

mediul rural prin Telework” şi a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor 
active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung 
a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, 
înregistrat sub nr. 111/07.04.2008, iniţiat de preşedintele Consiliului judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

-  Expunerea de motive la proiectul de hotărâre Privind aprobarea proiectului „Noi 
oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework” şi a cheltuielilor legate de proiect în 
cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa 
prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 
„Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea 
resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”; 

-  Raportul  de specialitate al Direcţiei dezvoltare si bugete nr. 4788/07.04.2008;  
Văzând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 – “Dezvoltare regională şi integrare 

europeană” 
 Având în vedere prevederile art. 91, alin (6), litera a) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată. 

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

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă proiectul „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”, prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 5 
„Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi 
ocuparea forţei de muncă” în valoare de 10.341.600 lei. 

Art.2.  Se aprobă Acordul de parteneriat între Consiliul judeţean Alba şi Consiliile judeţene 
Covasna, Harghita şi Mureş, Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, Braşov, 
Covasna, Harghita, Hunedoara şi Mureş, Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov, 
Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, Asociaţia AGROMRO, INFOR Consorzio 
Interaziendale per la Formazione, SAA – Scuola di Amministrazione Aziendale, pentru realizarea 
proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”, conform anexei 1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.3.  Se aprobă cofinanţarea proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin 
Telework” în valoare de 12.480 lei. 

Art.4.  Se aprobă finanţarea cheltuielilor neeligibile reprezentând TVA în valoare de 
2.371,20 lei şi a eventualelor cheltuieli suplimentare care vor apărea în perioada implementării 
proiectului, aprobat la art. 1. 
 Art.5. Direcţia dezvoltare si 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; 
- Partenerilor; 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului judeţean Alba. 

 
 

PREŞEDINTE,   
           Ion DUMITREL                                                                           
 

                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                 SECRETAR GENERAL 

                                                                                            Mariana HURBEAN  
                                                                                                      
Alba Iulia, 17 aprilie 2008 
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