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              HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cofinanţării proiectului „PHOENIX ” Renaşterea Culturii Străbune” din cadrul 
sesiunii de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale a Administraţiei Fondului Cultural 
Naţional 1/2005 şi aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Consiliul judeţean Alba şi 
Asociaţia „Datini Străbune” în vederea elaborării şi implementării în comun a acestui proiect 
 
 
         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în  data de 09.12.2005; 
         Luând în dezbatere: 
              -expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului 
„PHOENIX ” Renaşterea Culturii Străbune din cadrul sesiunii de finanţare nerambursabilă a 
proiectelor culturale a Administraţiei Fondului Cultural Naţional 1/2005 şi aprobarea Acordului 
de Parteneriat încheiat între Consiliul judeţean Alba şi Asociaţia „Datini Străbune” în vederea 
elaborării şi implementării în comun a acestui proiect, iniţiat de Ion Dumitrel preşedintele 
Consiliului judeţean Alba înregistrat sub nr.291/02.12.2005;   
              -raportul Direcţiei de Dezvoltare şi bugete nr.13110/02.12.2005 privind aprobarea 
cofinanţării proiectului „PHOENIX ” Renaşterea Culturii Străbune din cadrul sesiunii de 
finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale a Administraţiei Fondului Cultural Naţional 
1/2005 şi aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Consiliul judeţean Alba şi Asociaţia 
„Datini Străbune” Alba Iulia în vederea elaborării şi implementării în comun a acestui proiect. 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1-Comisia economică şi 
administrarea domeniului public şi privat; 
             Având în vedere prevederile : 
 - Secţiunii a 6-a din Ordonanţa Guvernului nr.10/2005 privind reglementarea unor masuri 
financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art.104-(1), lit.”s” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2005, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei  Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Ordonanţei 45/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
         În temeiul art.109 din Legea administraţiei publice locale  nr.215/2001 , cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă prezenta  : 
 

HOTĂRÂRE 
 
         Art.1.  Se aprobă cofinanţarea proiectului „PHOENIX” Renaşterea Culturii Străbune prin 
alocarea din bugetul Consiliului judeţean Alba  unei  sume de minim 10% din totalul costurilor 
eligibile directe ale proiectului  lansat  în  cadrul sesiunii de finanţare a Administraţiei Fondului 
Cultural Naţional 1/2005, în cazul în care acesta va fi declarat eligibil. 
        Art.2. Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Consiliul judeţean Alba şi Asociaţia 
„Datini Străbune” Alba Iulia ,  în vederea elaborării şi implementării în comun a proiectului 
„PHOENIX” Renaşterea Culturii Străbune, potrivit  anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
        Art.3. Direcţia Dezvoltare şi bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
          Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
         -Instituţia prefectului-judeţului Alba 
         -Direcţiei  de Dezvoltare şi  Bugete 



         -Asociaţiei Datini Străbune 
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