
ROMÂNIA   
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea asigurării continuităţii funcţionării Agenţiei Locale a Energiei 
Alba – ALEA,  înfiinţată potrivit Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 iulie 2011; 
Văzând : 
� Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării continuităţii 

funcţionării Agenţiei Locale a Energiei Alba – ALEA, înfiinţată potrivit Contractului 
de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828; 

� Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnice şi al Direcţiei de dezvoltare şi 
bugete nr. 8703 / 06.07.2011 la proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării 
continuităţii funcţionării Agenţiei Locale a Energiei Alba – ALEA, înfiinţată potrivit 
Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828;  

Având în vedere prevederile Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Văzând avizul favorabil al comisie de specialitate al comisiei de specialitate nr. 1 - 
Comisia dezvoltare economica, bugete, strategii si cooperare interinstituţională; 

În temeiul prevederilor art. 97 - (1) şi 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 asigurarea continuităţii funcţionării Agenţiei Locale a Energiei Alba – 

ALEA, înfiinţată în cadrul proiectului „Crearea a 3 Agentii de Management Energetic in La 
Manche (Franta), Alba (România) si Ios (Grecia)” - contract de grant 
EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828 şi în consecinţă se alocă suma de 210.000 lei 

Art. 2. Direcţia Tehnică şi Direcţia de Dezvoltare şi Bugete din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 
- Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului Judeţean Alba; 
- Direcţiei de Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului Judeţean Alba; 
- Agenţiei Locale a Energiei Alba. 
 

 

PREŞEDINTE, 

            ION  DUMITREL 

                                     Contrasemnează, 

SECRETAR GENERAL 

                                      Mariana Hurbean 
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