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privind aprobarea cofinanţării proiectului „Dotarea cu echipamente medicale a Secţiei de Neurologie a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba”  
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în  data de 29 aprilie 2010; 
Luând in dezbatere : 

-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Dotarea cu 
echipamente medicale a Secţiei de Neurologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba”  

-Proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Dotarea cu echipamente medicale a 
Secţiei de Neurologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba”  

-Raportul de specialitate nr.4889/21.04.2010 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete  cu privire la  aprobarea 
cofinanţării proiectului „Dotarea cu echipamente medicale a Secţiei de Neurologie a Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba”  
 
Văzând : 

Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – „Dezvoltare economică , bugete, strategii şi 
cooperare interinstituţională “. 
Având în vedere prevederile: 

-Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare 
-art.91(3) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr.215/001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba de solicitare a sumei de 1300 euro –cheltuieli neeligibile 

În temeiul prevederilor art.97 si art.115 - (1) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
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Art. 1. – Se alocă suma de 1300 euro din bugetul propriu al judeţului Alba de la capitolul Programe de 
dezvoltare, sumă reprezentând cofinanţarea proiectului “Dotarea cu echipamente medicale a Secţiei de 
Neurologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba”, proiect finanţat  în cadrul Programului Japans Grant 
Asistance for Grassroots Human Security Project for 2009 , aplicant  Spitalul Judeţean de Urgenţa Alba. 
Art. 2. – Preşedintele Consiliului judeţean Alba , Ion Dumitrel ,  prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete,  va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică in Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului – Judeţul Alba; 
- Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 
- Direcţiei de Dezvoltare şi Bugete  
 

PREŞEDINTE                           CONTRASEMNEAZĂ 

                   Ion Dumitrel                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                   Mariana Hurbean                                                       
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