
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Ministerul Mediului, Consiliul Judeţean Alba şi 
Consiliul Local al Comunei Sintimbru pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al 

Poluării cu Nutrienţi” 
 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.06.2009, 
 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Ministerul 
Mediului, Consiliul Judeţean Alba şi Consiliul Local al Comunei Sintimbru pentru implementarea proiectului 
„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”. 
- Raportul nr. 7439/10.06.2009, al Direcţiei tehnice si al Directiei dezvoltare si bugete, la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Ministerul Mediului, Consiliul Judeţean Alba şi Consiliul 
Local al Comunei Sintimbru pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”; 
Văzând: 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 – Comisia de dezvoltare urbanistică, organizarea şi 
amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului judeţului. 
Având în vedere prevederile: 

• Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.1552/2008 pentru aprobarea Listei 
localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole;  

• art. 91 alin. 5, lit. a) pct. 9 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

• art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

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

 
HOTĂRĂRE 

 
Art. 1.  Se aprobă Convenţia de colaborare între Ministerul Mediului, Consiliul Judeţean Alba şi 

Consiliul Local al Comunei Sintimbru pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu 
Nutrienţi”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, să semneze 

în numele şi pentru Consiliul Judeţean Alba, Convenţia de colaborare între Ministerul Mediului, Consiliul 
Judeţean Alba şi Consiliul Local al Comunei Sintimbru, aprobată potrivit art. 1 al prezentei hotărâri. 

 
 Art. 3. Se aprobă cofinanţarea proiectului „Controlul integrat al poluării cu nutrienţi” cu suma de 
14.650 euro, reprezentând 5% din valoarea lucrărilor de investiţii propuse. 
 

Art. 4. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, Direcţia tehnică şi Direcţia 
dezvoltare şi bugete vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului  - judeţul Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba; 
- Consiliului local al comunei Sintimbru. 
 
 PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 
 
                                                                                                Contrasemnează,  
                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 
                                                                                                Mariana HURBEAN 
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http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/conventie_nutrienti.pdf�

