
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind  depunerea  cererii de finanţare pentru  proiectul  
„Implică-te pentru viitorul tău profesional- Get involved for your professional future” 

în cadrul PROGRAMULUI  EUROPEAN ,,TINERET ÎN ACŢIUNE,, 
                      Actiunea 4.4 Proiecte care incurajeaza inovarea si calitatea. 
 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 august 2012; 
 Luând în dezbatere: 
 -Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  depunerea cererii de finanţare pentru  
proiectul „Implică-te pentru viitorul tău profesional- Get involved for your professional 
future” in cadrul Programului Tineret în Acţiune, Actiunea 4.4 Proiecte care incurajeaza 
inovarea si calitatea. 
 -Raportul  de specialitate al Direcţie Dezvoltare şi Bugete nr.10 101/13.08.2012 
             Ţinând cont de prevederile Ghidului solicitantului privind condiţiile  specifice  ale 
Cererii de proiecte  
           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.  

Văzând avizul favorabil al Comisiei nr 1. Dezvolatre economică, bugete, strategii. 
 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  „Implică-te pentru viitorul 
tău profesional- Get involved for your professional future”in cadrul Programului Tineret în 
Acţiune, Actiunea 4.4  Proiecte care încurajează inovarea si calitatea. 
  
Art. 2 Proiectul se va implementa în parteneriat cu organizatiile: ASPAL-Alessandria, Italia, 
Le Point Information Jeuness –Vichy Val d.Allier, Franţa, Die Ouerdenker- Linz, Austria, 
Asociaţia Alba Manche Împreuna-Alba Iulia şi Asociaţia Echange et Partage- Cusset, Franţa 
 
Art. 3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de  specialitate  al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
PREŞEDINTE,                                                                            CONTRASEMNEAZA  

SECRETARUL JUDEŢULUI  
Ion DUMITREL                                                                            MARIANA HURBEAN 

 
Alba Iulia,  23.08. 2012 
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