
ROMÂNIA   
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, faza Studiu de fezabilitate, 

pentru obiectivul “Înfiinţare centre sociale cu destinaţie multifuncţională, judeţul Alba” 

 

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

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – 
economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul “Înfiinţare centre sociale cu 
destinaţie multifuncţională, judeţul Alba ” 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, faza Studiu 
de fezabilitate, pentru obiectivul “Înfiinţare centre sociale cu destinaţie multifuncţională, 
judeţul Alba”  

- Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete nr.8152 din 20 iunie 2008 la 
proiectul  de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, faza Studiu 
de fezabilitate, pentru obiectivul “Înfiinţare centre sociale cu destinaţie multifuncţională, 
judeţul Alba”  

Văzând:  

 Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – „Dezvoltare economică, bugete, strategii 
şi cooperare interinstituţională” 

Având în vedere prevederile: 

- art.44 din Legea nr.273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art.91-(3), lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată; 
În conformitate cu: 

- Hotărârea Guvernului  nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

- Ordinul comun al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 
1119/30.10.2007 şi al Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.2392/13.12.2007 pentru 
aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 
„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” în 
cadrul axei prioritare „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013; 

- Hotărârea  Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de 
intervenţii; 

  In temeiul art. 97 si art.115-(1), lit c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  
republicata, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 

 
Art. unic. Se aprobă documentaţia tehnico – economică, faza Studiu de fezabilitate pentru 

obiectivul “Înfiinţare centre sociale cu destinaţie multifuncţională, judeţul Alba” având indicatorii 
tehnico – economici prevăzuţi în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri. 



Preşedintele Consiliului judeţean Alba prin direcţiile de specialitate 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; 
- Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului judeţean Alba; 
- Direcţiei  Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului judeţean Alba. 
 
 PRESEDINTE, 
Ion DUMITREL 

                                                                                                                                                                                
CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                   Secretarul judeţului, 
                                                                                                  Mariana  HURBEAN 
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