
ROMÂNIA      
JUDEŢUL ALBA                                                                                          
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind transferarea, cu titlu gratuit, a bunurilor şi echipamentelor achiziţionate de Consiliul judeţean 

Alba prin Programul PHARE RO - 2005/017 -553.01.03.06  -  Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea  
Administraţiei la nivel local III –IV, prin proiectul “Implementare reţea judeţeană de comunicaţii pentru 

evidenta persoanelor” AB 1020, către partenerii proiectului 
 
 
Consiliul judeţean Alba, întrunit in şedinţa  ordinară la data de 16 aprilie 2009; 

Luând în dezbatere: 
• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transferarea cu titlu gratuit a bunurilor şi 

echipamentelor achiziţionate de Consiliul judeţean Alba prin Programul PHARE RO - 2005/017 -
553.01.03.06  -  Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea  Administraţiei la Nivel Local III –IV, 
prin proiectul “Implementare reţea judeţeană de comunicaţii pentru evidenta persoanelor” AB 
1020, către partenerii  proiectului; 

• Proiectul de hotărâre privind transferarea, cu titlu gratuit, a bunurilor şi echipamentelor 
achiziţionate de Consiliul judeţean Alba prin Programul PHARE RO - 2005/017 -553.01.03.06  -  
Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea  Administraţiei la nivel local III –IV, prin proiectul 
“Implementare reţea judeţeană de comunicaţii pentru evidenta persoanelor” AB 1020, către 
partenerii proiectului, iniţiat Preşedintele Consiliului judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel; 

• Raportul de specialitate al Direcţiei  Relaţii Publice şi Informatică nr. 4264/2009. 
Ţinând cont de prevederile proiectului cu finanţare nerambursabilă PHARE RO - 2005/017 -

553.01.03.06  -  Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea  Administraţiei la Nivel Local III –IV, 
“Implementare reţea judeţeană de comunicaţii pentru evidenţa persoanelor” AB 1020,  potrivit cărora la 
finalizarea acestuia, titularul proiectului - Consiliul judeţean Alba  are obligaţia de a transfera bunurile şi 
echipamentele achiziţionate, partenerilor din proiect  – beneficiarii finali. 

Văzând: 
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – „Dezvoltare economică, bugete, strategii şi 

cooperare interinstituţională”. 
In temeiul prevederilor art. 97 si art.115-(1), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 
              HOTĂRÂRE 
 

Art.1 Se aprobă transferarea, cu titlu gratuit, a bunurilor şi echipamentelor achiziţionate in cadrul 
Programului Phare RO 2005/017-553.01.03.06 - Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea 
Administraţie  la nivel local III –IV, prin proiectul “Implementare reţea judeţeană de comunicaţii pentru 
evidenta persoanelor” AB 1020, către Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba, 
Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, Consiliul Local al 
municipiului Alba Iulia, Consiliul Local al municipiului Aiud, Consiliul Local al municipiului Blaj, 
Consiliul Local al municipiului Sebeş, Consiliul Local al oraşului  Abrud, Consiliul Local al oraşului 
Baia de Arieş, Consiliul Local al oraşului Câmpeni, Consiliul Local al oraşului Cugir, Consiliul Local al 
oraşului Ocna Mureş, Consiliul Local al oraşului Teiuş, Consiliul Local al oraşului Zlatna, pentru 
serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din subordinea acestora, potrivit anexelor nr.1-13 
– părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art.2 Predarea - preluarea bunurilor şi echipamentelor transferate potrivit art. 1, se va face pe bază 
de protocol incheiat intre părţile interesate. 

Art. 3 Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 



- Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţa a Persoanelor Alba ; 
- Consiliilor locale nominalizate.  
 
 
PREŞEDINTE,   

          Ion DUMITREL                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                                Secretarul judeţului 

                                                                                                      Mariana HURBEAN 
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