
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea punctului III al Anexei nr.19a, a Hotărârii nr.33 din 27.01.2011 si 

aprobarea Ghidului de implementare a proiectului  “Înfiintare plantatii pomicole de nuci 
(nucifere) în judetul Alba” 

 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 21 aprilie 2011; 
Luând în dezbatere: 
        -   Expunerea de motive  la proiectul de hotărâre privind modificarea punctului III al Anexei 
nr.19a, a Hotărârii nr.33 din 27.01.2011 si aprobarea Ghidului de implementare a proiectului  
“Înfiintare plantatii pomicole de nuci (nucifere) în judetul Alba” ; 
       -   Raportul nr. 5115/18.04.2011 al Directiei Tehnice la proiectul de hotărâre privind 
modificarea punctului III al Anexei nr.19a, a Hotărârii nr.33 din 27.01.2011 si aprobarea Ghidului 
de implementare a proiectului  “Înfiintare plantatii pomicole de nuci (nucifere) în judetul Alba”; 
Văzând: 
        -   Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 – Dezvoltare economică, bugete, strategii 
si cooperare interinstitutională; 
Ținând cont de prevederile: 
        -  Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 33 din 27 ianuarie 2011 privind stabilirea bugetului 
general al judetului Alba, aprobarea bugetului propriu al judetului Alba, aprobarea bugetului 
institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local si aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate în afara bugetului, pe anul 2011; 
In temeiul art. 97 (1) şi art.115 alin (1) lit. „c”  din Legea nr. 215/2001  privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta  
 

H O T Ă R Â R E: 
 

      Art.1. Se aprobă modificarea punctului III al Anexei nr. 19a, a Hotărârii nr. 33 din 27.01.2011 
privind stabilirea bugetului general al judetului Alba, aprobarea bugetului institutiilor publice 
finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local si aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli  evidentiate în afara bugetului pe anul 2011, în sensul că proiectul “Achizitionare si 
plantare arbori plantatii pomicole de nuci (nucifere) în judetul Alba” va avea denumirea de 
“Înfiintare plantatii pomicole de nuci (nucifere) în judetul Alba”.  
      Art. 2. Se aprobă  Ghidul de implementare a proiectului  “Înfiintare plantatii pomicole de nuci 
(nucifere) în judetul Alba” – potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
      Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel prin  Direcţia Tehnică 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 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 
                                                                                                                        Contrasemnează, 
                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 
                                                                                                                      Mariana Hurbean 
Alba Iulia, 21 aprilie 2011 
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