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 HOTĂRÂRE 
 privind participarea Consiliului judeţean Alba   în calitate de partener obligatoriu la proiectul 

Împreună pentru o educaţie de calitate  
 
 

Consiliul judeţean  Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.03.2005; 
Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind participarea Consiliului judeţean 

Alba  în calitate de partener obligatoriu la proiectul Împreună pentru o educaţie de calitate; 
- proiectul de hotărâre privind participarea Consiliului judeţean Alba  în calitate de  

partener obligatoriu la proiectul Împreună pentru o educaţie de calitate , înregistrat sub nr.100  
din 21.03.2005, iniţiat de domnul Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului judeţean Alba; 

- raportul  Direcţiei dezvoltare şi bugete nr.2932/21.03.2005; 
Văzând: - Ghidul candidatului , Apelul la Propuneri 2003 cu Linia de Buget  PHARE/ 

2003/005-551.01.02 , elaborat de Ministerul Finanţelor Publice; 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.4 – Comisia de cultură,  

culte, învăţământ, sport şi turism; 
Având în vedere prevederile art.104 – (1) litera  “s” din Legea  administraţiei  publice 

 locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare ;    
         În temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE : 

 
 
           Art.1   Se aprobă participarea Consiliului judeţean Alba în calitate de „ partener 
obligatoriu”,  în cadru Programului    PHARE/2003/005-551.01.02  la proiectul   Împreună 
pentru o educaţie de calitate. 

Art.2  Se alocă suma de 40000 EURO  pentru acoperirea costurilor prestaţiilor care vor fi 
iniţiate la nivel local în vederea acoperirii activităţilor în  şcolile pilot, după cum urmează : 

- Şcoala  cu clasele I-VIII „I.M Moldovan „Blaj; 
- Şcoala cu clasele I-VIII „ P.P. Aron „Blaj; 
- Grădiniţa cu program normal Veza  
- Şcoala cu clasele I-VIII Cetatea de Baltă 
- Şcoala cu clasele I-VIII Veseuş 
- Şcoala cu clasele I-VIII Bălcaciu 
- Grădiniţa cu program normal Cetatea de Baltă 
- Grădiniţa cu program normal Iclod 
- Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 Sebeş 
- Şcoala cu clasele I –IV Iclod 
 

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



- Inspectoratului şcolar , 
- Direcţiei de dezvoltare şi bugete. 

 
 PREŞEDINTE,   
   Ion DUMITREL                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

p.SECRETAR GENERAL 
    Liliana NEGRUŢ 
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