
ROMÂNIA      
JUDEŢUL ALBA                                                                                          
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Asociatia Intercomunitară de Dezvoltare 
Ciugud – Berghin, pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea Serviciilor Publice ale 

comunelor Ciugud si Berghin, judetul Alba, prin implementarea unui Sistem 
interactiv, Grafic de management si a Sistemului de management al calitătii 

serviciilor ISO 9001”  
 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 martie 2009; 
Luând în dezbatere: 
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Asociatia 

Intercomunitară de Dezvoltare Ciugud–Berghin, pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea 
Serviciilor Publice ale comunelor Ciugud si Berghin, judetul Alba, prin implementarea unui 
Sistem interactiv, Grafic de management si a Sistemului de management al calitătii serviciilor 
ISO 9001” înregistrat sub nr. 51/16.03.2009, initiat de domnul Ion Dumitrel, presedinte al 
Consiliului Judetean Alba; 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de 
Parteneriat cu Asociatia Intercomunitară de Dezvoltare Ciugud–Berghin, pentru realizarea 
proiectului „Dezvoltarea Serviciilor Publice ale comunelor Ciugud si Berghin, judetul Alba, 
prin implementarea unui Sistem interactiv, Grafic de management si a Sistemului de 
management al calitătii serviciilor ISO 9001”; 

-  Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare si Bugete nr. 3261/16.03.2009;  
-  Adresa Asociatiei Intercomunitare de Dezvoltare Ciugud-Berghin, nr. 
3135/12.03.2009; 
Văzând: 
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – ”Dezvoltare Economică, bugete, 

strategii si cooperare interinstitutională”; 
 Având în vedere prevederile art. 91, alin (6), litera a) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată. 

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

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă Acordul de parteneriat între Consiliul judeţean Alba si Asociatia 
Intercomunitară de Dezvoltare Ciugud - Berghin, pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea 
Serviciilor Publice ale comunelor Ciugud si Berghin, judetul Alba, prin implementarea unui 
Sistem interactiv, Grafic de management si a Sistemului de management al calitătii serviciilor 
ISO 9001” în cadrul Programului Operaţional ”Dezvoltarea Capacitătii Administrative”, Axa 
prioritară 2 „Îmbunătătirea calitătii si eficientei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus 
pe procesul de descentralizare”, Domeniul major de intervenţie 2.2 „Îmbunătătirea calitătii si 
eficientei furnizării serviciilor” Operatiunea ”Introducerea si mentinerea în functie a 
sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS” , conform anexei 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă cofinanţarea, din bugetul propriu al Consiliului judetean Alba, în 
valoare de 15.000 lei, a proiectului „Dezvoltarea Serviciilor Publice ale comunelor Ciugud si 
Berghin, judetul Alba, prin implementarea unui Sistem interactiv, Grafic de management si a 
Sistemului de management al calitătii serviciilor ISO 9001”. 
           Art.3.  Direcţia dezvoltare si bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 



Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
-    Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
- Partenerului; 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului judeţean Alba. 

 
PREŞEDINTE,   

           Ion DUMITREL                                                                           
 

          Contreasemnează, 
         p.  SECRETAR AL JUDETULUI 
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