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CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea implementării proiectului „Dezvoltă mediul rural in judeţul Alba – Noi paşi spre bune practici 

si durabilitate”  

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 27 mai 2010; 
Luând in dezbatere : 
- Proiectul de hotărâre privind  aprobarea implementării proiectului „Dezvoltă mediul rural in judeţul Alba – Noi 
paşi spre bune practici si durabilitate”  
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea implementării proiectului „Dezvoltă mediul 
rural in judeţul Alba – Noi paşi spre bune practici si durabilitate”  
- Raportul de specialitate nr. 5745/11.05.2010 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete privind  aprobarea implementării 
proiectului „Dezvoltă mediul rural in judeţul Alba – Noi paşi spre bune practici si durabilitate”  

Văzând:   

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia dezvoltare economica,bugete,strategii si cooperare 
interinstitutională. 

         - Regulamentul nr. 814/ 17 aprilie 2000 al Consiliului Uniunii Europene privind actiunile de informare cu 
privire la Politica Agricolă Comună, care defineşte tipul si conţinutul actiunilor pe care le poate finanta 
Comunitatea. 

  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.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
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: 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. – Se aprobă implementarea proiectului „Dezvoltă mediul rural in judeţul Alba – Noi paşi spre bune 
practici si durabilitate” finanţat de Comisia Europeană, prin Directoratul General pentru Agricultura si 
Dezvoltare Rurala, Direcţia K- Unitatea K.1, cererea de propuneri 2009/C215/04.   
Art. 2. – Se alocă din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Alba suma de 17 399,20 EUR pentru cofinanţarea 
proiectului „Dezvoltă mediul rural in judeţul Alba – Noi paşi spre bune practici si durabilitate” . 
Art. 3. – Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel, prin Direcţia Dezvoltare 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; 
- Direcţiei de Dezvoltare şi Bugete  
 

 

 

PREŞEDINTE                          Contrasemnează, 

                   Ion Dumitrel                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                Mariana Hurbean                                                              
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