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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Agentia pentru Dezvoltare Regională Centru, pentru implementarea 

proiectului „Cresterea capacitătii personalului din administratia publică locală si judeteană de a furniza servicii 
publice de calitate si a contribui la dezvoltarea durabilă a Regiunii Centru” - Programul Operational  ,,Dezvoltarea 

Capacitătii Administrative”, Axa 1. Domeniul 1.3 ,,Îmbunătătirea eficacitătii organizationale” 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10 decembrie 2009,  
Luând în dezbatere: 

 - Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Agentia 
pentru Dezvoltare Regională Centru, pentru implementarea proiectului „Cresterea capacitătii personalului din 
administratia publică locală si judeteană de a furniza servicii publice de calitate si a contribui la dezvoltarea 
durabilă a Regiunii Centru” - Programul Operational  ,,Dezvoltarea Capacitătii Administrative”, Axa 1. Domeniul 
1.3 ,,Îmbunătătirea eficacitătii organizationale”;  

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr.15769     din 
04.12.2009; 

 Văzând: 

             - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 – „Comisia mediu de afaceri si cooperare 

internationala”; 
  - ghidul solicitantului - Programul Operational ,,Dezvoltarea Capacitătii Administrative”, Axa prioritară 
1: ,,Îmbunătătiri de structură si proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul 1.3 
,,Îmbunătătirea eficacitătii organizationale” ; 

Având în vedere:  
- prevederile art.91-(6) lit.a) din Legea administraţiei publice locale 215/2001, republicată, cu 

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

cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 
 Art.1. Se aprobă Acordul de parteneriat cu Agentia pentru Dezvoltare Regională Centru, pentru 
implementarea proiectului „Cresterea capacitătii personalului din administratia publică locală si judeteană de a 
furniza servicii publice de calitate si a contribui la dezvoltarea durabilă a Regiunii Centru” - Programul Opera-
tional  ,,Dezvoltarea Capacitătii Administrative”, Axa 1. Domeniul 1.3 ,,Îmbunătătirea eficacitătii 
organizationale”, potrivit anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.2. Presedintele Consiliului judetean Alba, prin Biroul resurse umane si gestiunea functiilor publice 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridică şi cancelarie; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 

 

PREŞEDINTE, 

  Ion Dumitrel                                                                       

                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                          SECRETARUL JUDETULUI, 

                                                                                                                     Mariana Hurbean                                                  

 

Alba Iulia, 10 decembrie 2009 

Nr. 229 

 

 

 

Nota: Anexa poate fi consultata pe site-ul Consiliului judetean Alba www.cjalba.ro 

http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%201%20H229.pdf

