
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea proiectului Development for quality culture  (Dezvoltare prin cultură de calitate) 
- Programul de finanţare în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară din  28 august2008; 
Luând în dezbatere: 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului Development for quality culture 
(Dezvoltare prin cultură de calitate) - Programul de finanţare în cadrul Mecanismului 
Financiar al Spaţiului Economic European (SEE). 

Având în vedere prevederile: 
- art.35 şi art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- art.91-(3), lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Ghidului Solicitantului al programului de finanţare în cadrul Mecanismului Financiar al 

Spaţiului Economic European (SEE); 
Văzând: 

- avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 – Educaţie, cultură, tineret ONG-uri şi 
sport. 

În temeiul art. 97-(1) şi art.115-(1), lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  
republicata, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă proiectul Development for quality culture (Dezvoltare prin cultură de calitate) - 
Programul de finanţare în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), 
sector prioritar nr. 2 -  Dezvoltarea resurselor umane printre altele prin promovarea educaţiei şi 
pregătirii profesionale, consolidarea capacităţii administrative sau de furnizare a serviciilor 
publice ale administraţiei locale sau ale instituţiilor sale, precum şi a proceselor democratice, care 
o sprijină. 
  
Art. 2. Se alocă suma de 57 774 euro din bugetul propriu al Consiliului judeţean Alba reprezentând 
cofinanţarea proiectului Development for quality culture (Dezvoltare prin cultură de calitate), 
reprezentând 15% din valoarea proiectului. 
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba 

 
 
          PREŞEDINTE, 
         Ion DUMITREL                                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                                               Mariana HURBEAN     
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