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HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea promovării proiectului ,,Democraţie pentru tineri. Tineri pentru democraţie”  - Programul  

,,Tineret în Acţiune”, Acţiunea 1.3 ,,Proiecte pentru Democraţie Participativă”  

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 martie 2011; 
Luând în dezbatere: 

 - Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului ,,Democraţie 
pentru Tineri. Tineri pentru Democraţie”  - Programul  ,,Tineret în Acţiune”, Acţiunea 1.3 ,,Proiecte pentru 
Democraţie Participativă”; 
- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete şi Direcţiei Relatii Publice şi 
Informatică, nr. 2919/07.03.2011; 
 Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 – Comisia educaţie, cultură, tineret, ONG-
uri şi sport; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 44 din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu modificările si completările ulterioare; 
- art. 91 (3) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În temeiul art. 97 (1) şi art. 115 (1), lit. c) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1 Se aprobă promovarea proiectului ,,Democraţie pentru Tineri. Tineri pentru Democraţie”  - 
Programul  ,,Tineret în Acţiune”, Acţiunea 1.3 ,,Proiecte pentru Democraţie Participativă”. 

Art. 2 Se alocă din bugetul propriu al judetului Alba suma de 6.250 euro, echivalentul în lei la data 
de 7.03.2011 fiind suma de 26.343,75 lei, reprezentând un procent de 25% din totalul cheltuielilor eligibile 
pentru cofinantarea proiectului ,,Democraţie pentru Tineri. Tineri pentru Democraţie”. 

Art.3 Se împuterniceste Presedintele Consiliului Judetean Alba, ca în numele si pentru judetul Alba, 
în calitate de reprezentant legal, să semneze orice document necesar proiectului, asa cum este prevăzut în 
Ghidul Solicitantului. 

Art. 4 Presedintele Consiliului Judetean Alba, prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete si Directia Relatii 
Publice si Informatică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judetului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului - judeţul Alba;  
- Direcţiilor din aparatul de specialitate a Consiliului Judeţean Alba. 
 
 
 

PREŞEDINTE                                                                                
  Ion Dumitrel                                                                                                      Contrasemnează 
                                                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                Mariana Hurbean 
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