
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rambursării unor eventuale sume declarate neeligibile de către ulterioare misiuni de audit 
asupra implementării Proiectului PHARE RO - 2005/017 -553.01.03.06, AB 1020  

  
Consiliul Judeţean Alba întrunit in şedinţa ordinară in  data de 25 februarie 2010; 
Luând in dezbatere : 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rambursării unor eventuale sume 
declarate neeligibile de către ulterioare misiuni de audit asupra implementării Proiectului PHARE RO - 
2005/017 -553.01.03.06, AB 1020  

Proiectul de hotărâre privind aprobarea rambursării unor eventuale sume declarate neeligibile de către 
ulterioare misiuni de audit asupra implementării Proiectului PHARE RO - 2005/017 -553.01.03.06, AB 1020, 
initiat de d-nul presedinte Ion Dumitrel. 

Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete  nr. 2.077/16.02.2010 cu privire la proiectul 
de hotărâre înregistrat sub nr. 58 din data de 16.02.2010. 

Având în vedere solicitarea Oficiului de Plăţi şi Contractare Phare – în calitate de Autoritate 
Contractantă, transmisă de către Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice – în calitate de 
Autoritate de Implementare prin adresa nr. 449204/2 din 08.02.2010 prin care ni se comunică faptul că 
eventuale costuri declarate neeligibile de către ulterioare misiuni de audit cauzate de implementarea neadecvată 
a contractului sau datorită unor aspecte tehnice cu privire la legalitatea desfăşurării procedurii de achiziţie 
secundară vor fi suportate de către  Beneficiarul Proiectului; 

Văzând: 
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 – Comisia mediu de afaceri şi cooperare 

internaţională; 
Având în vedere prevederile Contractului de finanţare a Proiectului PHARE RO- 2005/017 -

553.01.03.06, AB 1020; 
În temeiul prevederilor art.97 si art.115 - (1) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

HOTĂRĂRE 
Art. 1. – Se aprobă rambursarea unor eventuale sume declarate neeligibile de către ulterioare misiuni de audit 
asupra implementării Proiectului PHARE RO - 2005/017 -553.01.03.06, AB 1020  
 - Implementare reţea judeţeană de comunicaţii pentru evidenţa persoanelor, la Direcţia Publică Comunitară de 
Evidenţă a Persoanelor Alba, în care Judeţul Alba are calitate de Beneficiar. 
Art. 2. – Sumele declarate neeligibile se comunică de către Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare – în calitate de 
Autoritate Contractantă, urmând a fi rambursate Autorităţii Contractante. 
Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică in Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 
- Ministerul Finantelor Publice – Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE.  

 
 
 
 

PREŞEDINTE                           CONTRASEMNEAZĂ 

                       Ion Dumitrel                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI 
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