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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” 

Alba Iulia, Asociatia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia,  pentru realizarea proiectului „ Îmbunătătirea 
eficacităţii organizaţionale a administraţiei publice locale si a instituţiilor deconcentrate din judeţul Alba prin 

furnizarea de programe de instruire pentru dezvoltarea si perfecţionarea abilitătilor de comunicare in sfera publica 
si comunicare in limba străină ale angajaţilor, cu scopul atingerii unor cerinţe si standarde impuse de Uniunea 

Europeană” 
 
 
 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22 decembrie 2009,  
Luând în dezbatere: 
-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat cu 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Asociatia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia, pentru 
realizarea proiectului „Îmbunătătirea eficacităţii organizaţionale a administraţiei publice locale si a instituţiilor 
deconcentrate din judeţul Alba prin furnizarea de programe de instruire pentru dezvoltarea si perfecţionarea 
abilitătilor de comunicare în sfera publică si comunicare în limba străină ale angajaţilor, cu scopul atingerii unor 
cerinţe si standarde impuse de Uniunea Europeană”;  

- Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 263 din 15.12.2009 initiat de domnul presedinte Ion Dumitrel 
- Raportul de specialitate al Directiei Dezvoltare si Bugete nr. 16377 din 15.12.2009; 

 Văzând: Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 – ”Mediu de afaceri si cooperare 
internatională” 

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 Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Asociatia 
Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia, pentru realizarea proiectului „ Îmbunătătirea eficacităţii organizaţionale 
a administraţiei publice locale si a instituţiilor deconcentrate din judeţul Alba prin furnizarea de programe de 
instruire pentru dezvoltarea si perfecţionarea abilitătilor de comunicare in sfera publica si comunicare in limba 
străină ale angajaţilor, cu scopul atingerii unor cerinţe si standarde impuse de Uniunea Europeană”, potrivit 
anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri, cofinantarea proiectului precum si finantarea altor cheltuieli decât 
cele eligibile fiind asigurate integral de către Universitatea ”1 Decembrie 1918”Alba Iulia. 
 Art.2. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, prin Directia Dezvoltare si Bugete 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; 
- Univestitătii ”1Decembrie 1918” Alba Iulia 
- Asociatiei Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia  
- Directiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Alba 

 
PREŞEDINTE, 
  Ion Dumitrel                                                                            
                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                             SECRETARUL JUDETULUI, 
                                                                                                                         Mariana  Hurbean                                        
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Nota: Anexa poate fi consultata pe site-ul Consiliului judetean Alba www.cjalba.ro 

http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%201%20H244.pdf

