
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind  depunerea  cererii de finanţare pentru  proiectul 

„PIC-PERFORMANŢĂ-INOVAŢIE-CALIFICARE” 

în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA 

RESURSELOR UMANE 2007- 2013 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 19 aprilie 2012; 

 Luând în dezbatere: 

 -Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanţare 

pentru  proiectul „PIC-PERFORMANŢĂ-INOVAŢIE-CALIFICARE” in cadrul POSDRU, AXA 

2 ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii,, Domeniul Major de Intervenţie 2.3 

,,Acces şi participare la formare profesională continuă,, . 

 -Raportul  de specialitate al Direcţie Dezvoltare şi Bugete nr. 4165/5.04.2012 

             Ţinând cont de prevederile Ghidului solicitantului privind condiţiile  specifice  ale 

Cererii de propuneri de proiecte DMI: ,,Acces şi participare la formare profesională continuă,,. 

            Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3-administraţie publică locală, 

juridică şi de ordine publică, 

          Având în vedere prevederile: 

  -Art. 35 şi art. 44 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 -Ordonanţei 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 depunerea cererii de finanţare pentru proiectul „PIC-PERFORMANŢĂ-

INOVAŢIE-CALIFICARE” in cadrul POSDRU 2007-2013, AXA 2 ,,Corelarea învăţării pe tot 

parcursul vieţii cu piaţa muncii,, Domeniul Major de Intervenţie 2.3 ,,Acces şi participare la 

formare profesională continuă,, . 

 

Art. 2 Proiectul se va implementa în parteneriat cu firma Global Commerciun, în calitate de 

furnizor de formare profesională şi Societatea Comercială Parc Industrial Cugir SA, în calitate de 

beneficiar al activităţilor din proiect. 

 

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba, prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete. 

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,                                                              CONTRASEMNEAZĂ  

    ION DUMITREL                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                                                                              MARIANA HURBEAN 

 

Alba Iulia, 19.04.2012 

Nr.62  

 


