
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba să încheie cu Agenţia de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Acordul pentru punerea în aplicare a Planului 
anual european de distribuţie de ajutoare – produse alimentare 

 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 iulie 2012; 
Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Alba să încheie cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Acordul pentru 
punerea în aplicare a Planului anual european de distribuţie de ajutoare – produse alimentare; 
- raportul de specialitate nr. 8423 / 09.07.2012 a Direcţiei juridică şi administraţie publică; 
            Ţinând cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 5 – cooperare 
interinstituţională şi mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 
-art. 4 alin. (3) şi art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor 
de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor 
de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul 
european; 
- art. 5 lit. m) din Anexa – “Atribuţiile instituţiilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în 
aplicarea şi derularea planului” la Hotărârea Guvernului nr. 600/2009; 

În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1) litera 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 împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să încheie cu Agenţia de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Acordul pentru punerea în aplicare a Planului anual 
european de distribuţie de ajutoare – produse alimentare. 

Art.2. Sumele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr. 600/2009 vor fi prevăzute în bugetul propriu al Judeţului Alba şi se vor recupera, potrivit 
legii de la APIA. 

Art.3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcţia juridică şi administraţie 
publică şi reprezentanţii în grupul de lucru PEAD vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba,  se comunică şi se 
înaintează: 
- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 
- Reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în grupul de lucru PEAD 
 

PREŞEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ 
 Ion Dumitrel                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                   Mariana Hurbean 
 
 
 
Alba Iulia, 26 iulie 2012 
Nr. 108 


