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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Alba,  
în calitate de partener, pentru depunerea Proiectului  

„Inovaţie socială pentru reechilibrarea sistemelor locale de bunăstare” 
 
 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 februarie 2012; 
 Luând în dezbatere: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării  
Consiliului Judeţean Alba, în calitate de partener, pentru depunerea 
Proiectului „Inovaţie socială pentru reechilibrarea sistemelor locale de 
bunăstare”; 

• Raportul comun de specialitate al Direcţie Dezvoltare şi Bugete şi al Direcţiei 
Relaţii Publice şi Informatică, nr. 1407 din 07 februarie 2012. 

Văzând: 
• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 – „Mediu de afaceri şi 

cooperare internaţională”. 
Ţinând cont de prevederile Ghidului solicitantului privind Programul FP7 - SSH, schema 

de finanţare Proiecte de colaborare – Proiecte de cercetare la scară mică şi medie (CP-FP) şi 
Proiecte de cercetare la scară mică şi medie pentru acţiuni specifice de cooperare dedicate 
cooperări internaţionale (CP-FP-SICA).  

Având în vedere prevederile: 
• Art. 35 şi art. 44 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 
• Art. 91 – (5) lit. „a” şi (6) lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul 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  
   
 

H O T Ă R Â R E 
 
 
 

Art. 1. Se aprobă participarea Consiliului judeţean Alba, în calitate de partener, pentru 
depunerea Proiectului „Inovaţie socială pentru reechilibrarea sistemelor locale de bunăstare”, 
prin Programul FP7 - SSH, schema de finanţare Proiecte de colaborare – Proiecte de cercetare la 
scară mică şi medie (CP-FP) şi Proiecte de cercetare la scară mică şi medie pentru acţiuni 
specifice de cooperare dedicate cooperări internaţionale (CP-FP-SICA).  

 
Art. 2. Se aprobă cofinanţarea, de către Consiliul Judeţean Alba, a  Proiectului cu suma 

de 68 104 Euro, reprezentând  de 22% din valoarea totală de 310 776 Euro. 
 



Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Alba, prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete şi Direcţia Relaţii Publice şi 
Informatică. 

  
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
 
- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Alba. 

 
             PREŞEDINTE, 

        ION DUMITREL 
 
 

                                    Contrasemneaza, 
                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        MARIANA HURBEAN  
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