
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea promov rii, in comun, de c tre Jude ul  Alba i Departamentul La Manche a unui
proiect în domeniul sus inerii ini iativelor referitoare la promovarea surselor regenerabile de energie

i a eficien ei energetice,  în cadrul Programului Intelligent Energy – Europe (IEE), domeniul
„Coopener”, Horizontal Key  Ac iunea 2 „S  gândim global, s  ac ion m local”

Consiliul Jude ean Alba, întrunit în edin a ordinar  în data de 26 octombrie 2006;
 V zând:

• Expunerea de motive la proiectul de hot râre privind aprobarea promov rii, in
comun, de c tre Jude ul  Alba i Departamentul La Manche a unui proiect în
domeniul sus inerii ini iativelor referitoare la promovarea surselor regenerabile
de energie i a eficien ei energetice,  în cadrul Programului Intelligent Energy –
Europe (IEE), domeniul Coopener, Horizontal Key  Ac iunea 2 „S  gândim
global, s  ac ion m local”;

• Raportul de specialitate al Direc iei Tehnice, nr.11949 din 13 octombrie 2006;
• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 „Comisia de dezvoltare

regional i integrare european ”.
Având în vedere prevederile:
- Art. 11 (3), art. 104 (6), lit. ”a” i “c” i art. 114 (1) din Legea administra iei

publice locale nr. 215/2001, cu modific rile i complet rile ulterioare,;
- Hot rârea Consiliului jude ean Alba nr. 107 din 28.04.2005 privind aprobarea

încheierii Protocolului de prietenie i colaborare între jude ul Alba, România i
Departamentul La Manche, Republica Francez ;

În temeiul art. 109 din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, cu modific rile i
complet rile ulterioare, adopt  prezenta

H O T  R Â R E

Art. 1. Se aprob  promovarea, în comun, de c tre Jude ul Alba i Departamentul La Manche
a unui proiect în domeniul sus inerii ini iativelor referitoare la promovarea surselor regenerabile de
energie i a eficien ei energetice, în cadrul Programului Intelligent Energy – Europe (IEE),
domeniul Coopener, Horizontal Key  Ac iunea 2 „S  gândim global, s  ac ion m local”.

Art. 2. Implementarea proiectului nominalizat la art.1, potrivit Ghidului „ Intelligent Energy
- Work Programme Call for Proposals 2006” se va face prin Agen ia Local  a Energiei Alba,
organism de drept privat care se va înfiin a în termen de 6 luni de la semnarea contractului de
finan are.

Art. 3. Se împuternice te pre edintele Consiliului Jude ean Alba s  semneze documentele
necesare pentru accesarea fondurilor aferente proiectului.

Art. 4. În situa ia în care proiectul este admis spre finan are, se aprob  co-finan area
acestuia cu suma de 170.000 Euro, respectiv echivalentul în lei la cursul zilei.

Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Alba;
- Direc iilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Jude ean Alba.

PRE EDINTE,
        ION DUMITREL
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