
ROMÂNIA   
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 104 din 17.04.2008 
privind aprobarea proiectului „Servicii integrate pentru Persoane cu Nevoi Speciale Alba” în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2. – „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale” şi a Acordului de parteneriat în vederea implementării acestuia 

 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 26  iunie 2008; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 104 din 17.04.2008 privind aprobarea proiectului 
„Servicii integrate pentru Persoane cu Nevoi Speciale Alba” în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2. – „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale” şi a Acordului de parteneriat în vederea 
implementării acestuia 

- Proiectul  de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Alba nr. 104 din 17.04.2008 privind aprobarea proiectului „Servicii integrate pentru 
Persoane cu Nevoi Speciale Alba” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de 
intervenţie 3.2. – „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale” şi a Acordului de parteneriat în vederea implementării acestuia 

- Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete nr. 8226 din 23 iunie 2008 la 
proiectul  de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Alba nr. 104 din 17.04.2008 privind aprobarea proiectului „Servicii integrate pentru 
Persoane cu Nevoi Speciale Alba” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de 
intervenţie 3.2. – „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale” şi a Acordului de parteneriat în vederea implementării acestuia 

Văzând: 

      Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 – „ Sănătate şi protecţie socială” 

Având în vedere prevederile: 

- Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, privind modul de alocare a instrumentelor 
structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din 
fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea 
instrumentelor structurale şi utilizare acestora pentru obiectivul de convergenţă, 
modificată prin Legea nr. 249/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
29/2007; 

- Ghidului Solicitantului al Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 3 
“Infrastructura serviciilor sociale”, domeniul major de intervenţie 3.2 “Reabilitarea / 
modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”  . 

- art.91-(6), lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată; 
  In temeiul art. 97, alin.1 şi art.115-(1), lit c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001,  republicata, adoptă prezenta: 



 

HOTĂRÂRE 

 
Art. I Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 104 din 17.04.2008 privind 

« aprobarea proiectului „Servicii integrate pentru Persoane cu Nevoi Speciale Alba” în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2. – „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale” şi a Acordului de parteneriat în vederea implementării acestuia », 
se  modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins: 

„ Art.3. Se aprobă cofinanţarea, din bugetul propriu al Consiliului judeţean Alba, proiectului 
„Servicii integrate pentru Persoane cu Nevoi Speciale Alba” în sumă de 58.655,50 RON, 
reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, acoperirea cheltuielilor neeligibile, a 
cheltuielilor conexe, şi asigurarea surselor financiare necesare implementării optime a proiectului în 
condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale”. 

Art. II. Preşedintele Consiliului judeţean Alba prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

- Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 
- DGASPC şi Consiliilor locale partenere 
- Direcţiei  Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului judeţean Alba. 
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