
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  ALBA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Listei  obiectivelor de investiţii a judeţului Alba,  

 în cadrul  Programului “Electrificare 2007-2009” 
 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 27.02.2009. 

 Luând în dezbatere: 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor de 
investiţii a judeţului Alba, în cadrul  Programului “Electrificare 2007-2009” ; 

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii a judeţului Alba, în 
cadrul  Programului “Electrificare 2007-2009” , nr.19 din 12.02.2009, iniţiat de 
preşedintele Consiliului Judeţean, Ion Dumitrel ; 

 Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, nr. 1731/ 10.02.2009. 

 Văzând acordul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2- „Dezvoltare urbanistică, organizarea şi 
amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului judeţului”. 

 Având în vedere prevederile: 

 Hotărârii Guvernului nr.328 din 28 martie 2007, pentru aprobarea Programului 
“Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor 
neelectrificate şi înfiinţarea Unităţii de management al programului; 

 Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr.563/31.07.2008. pentru 
aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului “Electrificare 2007-2009”; 

 Procedurii de evaluare a  proiectelor de investiţii, în cadrul Programului 
“Electrificare 2007-2009”, aprobată prin Hotărâre a Consiliului judeţean nr.226 din 
25.09.2008.. 

 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 aprobă  Lista obiectivelor de investiţii a judeţului Alba, în cadrul  Programului 
“Electrificare 2007-2009”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2. Colectivul de specialişti din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba, 
va asigura monitorizarea implementării Programului  “Electrificare 2007-2009” la nivelul judeţului Alba. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

 Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
 Unităţii de Management al Programului „Electrificare 2007-2009; 
 Autorităţilor locale, iniţiatoare a proiectelor de investiţii; 
 Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului judeţean Alba.; 
 Direcţiei de dezvoltare şi bugete. 
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