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HOTĂRÂRE 
privind implementarea Proiectului '' Reabilitarea sistemului de alimentare  

cu apă în municipiile şi oraşele judeţului Alba-Program SAMTID'' 
 
 

 Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 ianuarie 2005; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind implementarea Proiectului ''Reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă în municipiile şi oraşele judeţului Alba - Program SAMTID'',înregistrat sub 
numărul 9 din 13 ianuarie2005, iniţiat de domnnul Dan Coriolan Simedru, vicepreşedinte al 
Consiliului judeţean Alba; 
 - raportul de specialitate nr.258/2005 al Direcţiei de dezvoltare şi bugete privind 
implementarea Proiectului ''Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în municipiile şi oraşele 
judeţului Alba-Program SAMTID''; 
 - adresa Ministerului Finaţelor Publice nr.243755/22.12.2004; 
 Văzând: 
 - avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2-Comisia de amenajarea teritoriului, 
urbanism,infrastructura şi mediu; 
 Având în vedere prevederile: 
 - art.31 ţi ale art.57 alin.(1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind 
finanţele publice locale,aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.108/2004; 
 În temeiul art.104 ali.(1) lit.r) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art.1 Se aprobă asocierea judeţului Alba cu localităţile din judeţul Alba, prevăzute în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea implementării şi finalizării 
proiectului '' Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în municipiile şi oraşele judeţului Alba- 
Program SAMTID''.  
 Art.2 Se aprobă continutul Acordului Cadru încheiat între Ministerul Integrării Europene, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Beneficiar pentru proiectul ''Reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă în municipiile şi oraşele judeţului Alba-Program SAMTID'', conform anexei nr. 2, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Convenţiei de asociere pentru proiectul '' Reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă în municipiile şi oraşele judeţului Alba-Program SAMTID'', 
conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului judeţean Alba să semneze Convenţia de 
asociere pentru proiectul ''Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în municpiile şi oraşele 
judeţului Alba- Program SAMTID'', menţionată la art.3. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
 - Prefecturii judeţului Alba; 
 - Consiliilor locale partenere în proiectul ''Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în 
municipiile şi oraşele judeţului Alba- Program SAMTID''; 



 - Asociaţiei ''Apa Alba''; 
 - Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate ale consiliului judeţean. 
 
 
 PREŞEDINTE, 
          Ion DUMITREL 
        CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR GENERAL, 
          Mariana HURBEAN 
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