
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobare proiectului ,,Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a județului Alba”  - 
Programul Operațional  ,,Dezvoltarea Capacității Administrative”, Domeniul 1.1 ,,Îmbunătățirea procesului de luare 

a deciziilor la nivel politico-administrativ” – Strategii de dezvoltare locală 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iulie 2009; 
Luând în dezbatere: 
 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind privind aprobare proiectului ,,Administratii locale 

eficiente pentru dezvoltarea durabila a județului Alba”  - Programul Operațional  ,,Dezvoltarea Capacității 
Administrative”, Domeniul 1.1 ,,Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la  nivel politico-administrativ” – 
Strategii de dezvoltare locală 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete si Directiei Relaț ii Publice si 
Informatică, nr. 9144/14.07.09; 

Văzând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia dezvoltare economică, bugete, strategii și 

cooperare interinstituțională; 
Având în vedere prevederile: 
- art. 44 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 91(3) lit.d) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
  Tinând cont de precizările din ghidul solicitantului - Programul Operațional  ,,Dezvoltarea Capacității 
Administrative”, Axa prioritară 1: ,,Îmbunătățiri  de structură și proces ale managementului ciclului de politici 
publice”, Domeniul 1.1 ,,Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ” – Strategii de 
dezvoltare locală; 

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

HOTĂRÂRE 
 

Art.1 Se aprobă proiectul ,,Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a județului Alba”  - 
Programul Operațional  ,,Dezvoltarea Capacității Administrative”, Domeniul 1.1 ,,Îmbunătățirea procesului de luare 
a deciziilor la nivel politico-administrativ” – Strategii de dezvoltare locală. 
 

Art. 2 Se alocă suma de 12.000 lei  din bugetul propriu al Consiliului județean Alba reprezentând 
cofinanțarea la  proiectul ,,Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a judetului Alba”, reprezentând 
un procent de 2,31 din totalul cheltuielilor eligibile. 
 

Art.3  Se împuternicește Președintele Consiliului județ ean Alba, ca în numele și pentru județul Alba, în 
calitate de reprezentant legal să semneze orice document necesar proiectului așa cum este prevăzut în ghidul 
solicitantului. 
 

Art. 4 Președintele Consiliului județean Alba, prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete și Direcția Relații Publice 
și Informatică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Prezenta hotărâre sepublică în Monitorul Oficial al județului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului - judeţul Alba  
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete si Direcției Relații Publice și Informatică din cadrul Consiliului 

judeţean Alba. 
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