
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  

  
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „ACT- Acţiuni de Cooperare Teritorială. Iniţiative de dezvoltare 
locală integrată pentru administraţiile publice în judeţul Alba" şi a cheltuielilor legate de 

proiect în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 
(PO DCA), Axa prioritară l „îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de 
politici publice", Domeniul major de intervenţie „îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor 

la nivel politico-administrativ" 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 16 Decembrie 
2008; Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre Privind aprobarea proiectului „ACT- Acţiuni 
de Cooperare Teritorială. Iniţiative de dezvoltare locală integrată pentru administraţiile 
publice în judeţul Alba" şi a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului 
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 (PO DCA), Axa prioritară l 
„îmbunătăţiri de structură şi proces   ale   managementului   ciclului   de   politici   publice",   
Domeniul   major   de   intervenţie „îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel 
politico-administrativ"; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr. 16902/08.12.2008; 
- Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 5: Comisia de Mediu, de 
Afaceri şi Cooperare Internaţională; 
Având în vedere prevederile art. 91-(6), litera „a" din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 45 din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţările publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

în temeiul art. 97-(l) şi 115-(1), lit. „c" din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE 
 

Art.l. Se aprobă proiectul „ACT- Acţiuni de Cooperare Teritorială. Iniţiative de 
dezvoltare locală integrată pentru administraţiile publice în judeţul Alba" şi a cheltuielilor legate 
de proiect în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 
(PO DCA), Axa prioritară l „îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de 
politici publice", Domeniul major de intervenţie „îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor 
la nivel politico-administrativ"în valoare de l .668.088 lei. 

Art.2. Se aprobă Acordul de parteneriat între Consiliul judeţean Alba şi Regiunea 
Friuli Venezia Giulia, Italia şi INFORMEST, Italia pentru realizarea proiectului„ACT- 
Acţiuni de Cooperare Teritorială. Iniţiative de dezvoltare locală integrată pentru 
administraţiile publice în judeţul Alba" 

Art.3. Se aprobă cofinanţarea proiectului „ACT- Acţiuni de Cooperare Teritorială. 
Iniţiative de dezvoltare locală integrată pentru administraţiile publice în judeţul Alba" în valoare 
de 19.927,08 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă. 

Art.4. Se aprobă finanţarea cheltuielilor neeligibile reprezentând TVA şi cheltuieli 
de protocol în valoare de 140.137 lei, din care TVA 132.137 lei şi 8000 lei cheltuieli de 
protocol, precum şi a eventualelor cheltuieli suplimentare care vor apărea în perioada 
implementării proiectului, aprobat conform art. 1. 



           Art.5. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Prezenta 
hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
- Partenerilor proiectului; 
- Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului judeţean Alba. 
 

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

                                                                          Contrasemnează, 
                                                                                       SECRETAR GENERAL 
                                                                                          Mariana  HURBEAN 
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