
ROMÂNIA      
JUDEŢUL ALBA                                                                                          
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

privind aprobarea participării Consiliului judeţean Alba în calitate de partener la Proiectul „Oportunităţi de formare 
profesională şi ocupare pentru persoane din mediul rural” în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane (POS DRU) si a Acordului de parteneriat în vederea implementării acestuia 
 
 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă  ordinară la data de 27 august 2009; 
Luând în dezbatere: 
-  Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului judeţean Alba în 
calitate de partener la Proiectul „Oportunităţi de formare profesionala şi ocupare pentru persoane din mediul 
rural” în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) si a 
Acordului de parteneriat în vederea implementării acestuia 
-  Raportul  de specialitate al Direcţiei dezvoltare si bugete nr. 10.479/12.08.2009;  
Văzând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 – Comisia sănătate şi protecţie socială; 

 Având în vedere prevederile art. 91, alin (6), litera a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

În temeiul art. 97 (1) şi 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 participarea Consiliului judeţean Alba în calitate de partener la Proiectul „Oportunităţi de 
formare profesională şi ocupare pentru persoanele din mediul rural”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul 
major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea 
resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”. 

 
Art.2.  Se aprobă semnarea documentelor necesare proiectului şi Acordul de parteneriat între Consiliul 

judeţean Alba şi Consiliile judeţene Botoşani, Mureş şi Sălaj, SC Brahms Internaţional SRL şi Federaţia 
Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România  pentru realizarea proiectului „Oportunităţi de formare profesională şi 
ocupare pentru persoanele din mediul rural”, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art.3. Preşedintele Consiliului judeţean Alba prin 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; 
- Partenerilor; 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului judeţean Alba. 
 
PREŞEDINTE,   

            Ion DUMITREL                                                                         
 
 

       CONTRASEMNEAZĂ, 
           p. SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                              Liliana NEGRUŢ   
                                                                                                     
Alba Iulia, 27 august 2009 
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http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%201%20H139.pdf�

