
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Inţelegerii de proiect între Consiliul judeţean Alba şi Societatea Germană 

pentru Cooperare Tehnică – GTZ pentru realizarea  Proiectului „Identificarea şi 
promovarea potenţialului de energie regenerabilă în judetul Alba” 

 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 august 2008; 
 Văzând: 

• Proiectul de hotărâre privind aprobarea Inţelegerii de proiect între Consiliul judeţean 
Alba şi Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică – GTZ pentru realizarea 
Proiectului „Identificarea şi promovarea potenţialului de energie regenerabilă în 
judeţul Alba”; 

• Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, nr. 11149 din 20 august 2008. 
Având în vedere prevederile: 
- art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;   
- Legea nr. 17/1995 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică, semnat la Bucureşti la 6 mai 
1994; 

- art. 35 şi art. 44 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare.   

 Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 5 – Comisia mediu de afaceri şi 
cooperare internaţională; 

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

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art. 1 Se aproba participarea Consiliului judeţean Alba la realizarea Proiectul de cooperare 

tehnică de parteneriat „Identificarea şi promovarea potenţialului de energie regenerabilă în 
judeţul Alba”, cu Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică –GTZ. 

Art. 2 Se aprobă Inţelegerea de Proiect între Consiliul judeţean Alba şi Societatea Germană 
pentru Cooperare Tehnică – GTZ pentru realizarea Proiectului „Identificarea şi promovarea 
potenţialului de energie regenerabilă în judeţul Alba”, potrivit – anexei - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 3 Se aprobă cofinanţarea Proiectului cu suma de 20.000 euro, respectiv echivalentul în 
lei la cursul zilei. 

Art. 4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului judeţean Alba să semneze documentele 
necesare implementării Proiectului. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului judeţului Alba; 
- Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
- Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică – GTZ 
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