
ROMÂNIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului ”Reabilitare termică, reabilitare instalatii electrice, termice, 

sanitare si construire acoperis tip sarpantă la clădirea Centrului Scolar pentru Educatie Incluzivă Alba 
Iulia”  si a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 3 - ”Îmbunătatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă 

 
 

Consiliul judetean Alba întrunit în sedinta ordinară din data de 27.08.2009; 
 Luând în dezbatere: 
  - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitare termică, 
reabilitare instalatii electrice, termice, sanitare si construire acoperis tip sarpantă la clădirea Centrului 
Scolar pentru Educatie Incluzivă Alba Iulia”  si a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului 
Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - ”Îmbunătatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major 
de interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale 
preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

- Raportul comun de specialitate al Institutiei Arhitectului sef si al Directiei de dezvoltare si 
bugete nr. 10.481/12.08.2009 la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitare termică, 
reabilitare instalatii electrice, termice, sanitare si construire acoperis tip sarpantă la clădirea Centrului 
Scolar pentru Educatie Incluzivă Alba Iulia”  si a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului 
Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - ”Îmbunătatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major 
de interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale 
preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – ”Dezvoltare economica, strategii si 
cooperare interinstitutionala”; 

Având în vedere prevederile : 
- Legii nr. 273/2006  privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

- Art.91- (1) lit.b) si art. 126 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare ; 

Tinând cont de prevederile: 
- Hotarârii Guvernului  nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale,   
- Ordinului comun al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 185/18.02.2008 

şi al Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 621/03.03.2008 pentru aprobarea categoriilor de 
cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si 
echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă” în cadrul axei prioritare ”Îmbunătatirea infrastructurii sociale”din cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a pre-

finanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în 

bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 

obiectivul convergenţă, modificată prin Legea nr 249/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

29/2007; 

In temeiul art. 97 si art.115-(1), lit c) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,  

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare adopta prezenta  

 

 
H O T Ă R Â R E : 

 
Art.1. Se aprobă proiectul: ”Reabilitare termică, reabilitare instalatii electrice, termice, sanitare si 
construire acoperis tip sarpantă la clădirea Centrului Scolar pentru Educatie Incluzivă Alba Iulia” în 
vederea depunerii cererii de finantare în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 3 - ”Îmbunătatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă, în valoare totală de  4.783.266 lei, conform bugetului 
de proiect elaborat; 



Art.2..Se aprobă cofinanţarea proiectului”Reabilitare termică, reabilitare instalatii electrice, 
termice, sanitare si construire acoperis tip sarpantă la clădirea Centrului Scolar pentru Educatie Incluzivă 
Alba Iulia” reprezentând 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului, în valoare de 79.682 lei; 

Art. 3. Se aprobă suportarea de către Consiliul Judetean Alba a cheltuielilor neeligibile în valoare 
de 4.500 lei si a eventualelor cheltuieli suplimentare care vor apărea în perioada implementării proiectului;  

Art. 4. Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Alba pentru suportarea TVA-ului aferent 
proiectului, cu recuperarea acestuia de la bugetul de stat în cazul cheltuielilor eligibile, în valoare de 
749.680 lei; 

Art. 5. Institutia Arhitect Sef si Directia de Dezvoltare si Bugete din cadrul Consiliului Judetean 
Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunică: 
- Institutiei prefectului – judetul Alba; 
- Institutiei Arhitect Sef din cadrul Consiliului judetean Alba; 
- Directiei de Dezvoltare si Buget din cadrul Consiliului Judetean Alba. 
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