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HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 221 din 16 noiembrie 2009 privind 

aprobarea Acordului de parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918”  
Alba Iulia, pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea capacităţii administrative şi sporirea eficacităţii 

organizaţionale prin programe de formare continuă  
a personalului din administraţia publică” 

 
 
 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22 decembrie 2009,  
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 221 

din 16 noiembrie 2009 privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 
pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea capacităţii administrative şi sporirea eficacităţii organizaţionale prin programe 
de formare continuă a personalului din administraţia publică”  

 - Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr.16393 din 16.12.2009;  

 Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 – „Comisia mediu de afaceri si cooperare 

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

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

modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta 
-  

HOTĂRÂRE 
 
 Art.I. Art. 1 al Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 221 din 16 noiembrie 2009 privind aprobarea Acordului 
de parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea capacităţii 
administrative şi sporirea eficacităţii organizaţionale prin programe de formare continuă a managerilor din administraţia 
publică” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 “Art. 1. Se aprobă Acordul de parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, pentru realizarea 
proiectului „Dezvoltarea capacităţii administrative şi sporirea eficacităţii organizaţionale prin programe de formare 
continuă a personalului din administraţia publică”, potrivit anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri cu precizarea că 
universitatea va asigura singură şi în întregime fondurile necesare pregătirii şi implementării corespunzătoare a 
proiectului inclusiv cofinanţarea proprie în valoare de 23.000,00 lei precum si finanţarea altor cheltuieli decât cele 
eligibile, în sumă totală de 1.150.000,00 lei valoarea totală a proiectului/ 1.202.950,00 lei valoarea totală a proiectului cu 
TVA.” 
 Art. II. Preşedintele Consiliului judeţean 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                                                
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