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HOTARARE 

privind aprobarea cotei de cofinantare a proiectului “Sistem de colectare selectiva si depozitare 

deseuri in zona turistica de pe raul Aries cuprinzând asezarile rurale ale comunelor Arieseni, 

Gîrda de Sus, Scarisoara, Horea, Albac, Vadu Motilor”,  a Consiliului Judetean Alba. 

 

 

Consiliul Judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara din data de 26 ianuarie 2005: 

Luand in dezbatere: 

- Proiectul de Hotarare privind aprobarea cotei de cofinantare a proiectului “Sistem de colectare 

selectiva si depozitare deseuri in zona turistica de pe raul Aries cuprinzând asezarile rurale ale 

comunelor Arieseni, Gîrda de Sus, Scarisoara, Horea, Albac, Vadu Motilor”,  a Consiliului 

Judetean Alba. 

- raportul comun nr. 483 din data de 18.01.2005 al Directiei Tehnice si al Directiei de Dezvoltare 

si Bugete cu privire la aprobarea cotei de cofinantare pentru accesarea de fonduri pentru 

finantarea proiectului “Sistem de colectare selectiva si depozitare deseuri in zona turistica de pe 

raul Aries cuprinzând asezarile rurale ale comunelor Arieseni, Gîrda de Sus, Scarisoara, Horea, 

Albac, Vadu Motilor” in cadrul Programului PHARE 2003 CES –   “ Investitii pentru proiecte 

mici de gestionare a deseurilor”; 

- Vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia de amenajarea teritoriului, 

urbanism, infrastructura si mediu. 

Avand in vedere : 

- art. 104 – (1) lit t) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;  

-    art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale; 

In temeiul prevederilor art. 109  din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, adopta 

urmatoarea  

 

HOTARARE : 
 

Art. 1  In vederea prezentarii spre finantare in cadrul Programului PHARE 2003 CES  – 

“ Investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor” se aproba cota de cofinantare a 

proiectului “Sistem de colectare selectiva si depozitare deseuri in zona turistica de pe raul Aries 

cuprinzând asezarile rurale ale comunelor Arieseni, Gîrda de Sus, Scarisoara, Horea, Albac, 

Vadu Motilor”, a Consiliului Judetean Alba, reprezentand 10,51% din valoarea totala a 

proiectului, respectiv 3.858 mil lei,  reprezentand 100.000 euro. 

Art. 2  Directia Tehnica si Directia de dezvoltare si bugete va duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari. 

 

 Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica:  

- Prefecturii judetului Alba; 

- Directiei Tehnice; 

- Directiei de Dezvoltare si Bugete. 

 

PREŞEDINTE, 

           Ion DUMITREL     

                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                            SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                Mariana HURBEAN 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2005 
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