
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la  Convenţia de Colaborare încheiată între 

Ministerul Mediului, Consiliul Judeţean Alba şi Consiliul Local al Comunei Sîntimbru 
pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” 

 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 18 octombrie 2012 
 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la 
Convenţia de Colaborare încheiată între Ministerul Mediului, Consiliul Judeţean Alba şi 
Consiliul Local al Comunei Sintimbru pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al 
Poluării cu Nutrienţi”. 
- Raportul nr. 12943/09.10.2012, al Direcţiei tehnice si al Directiei dezvoltare si bugete, la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Convenţia de Colaborare 
încheiată între Ministerul Mediului, Consiliul Judeţean Alba şi Consiliul Local al Comunei 
Sîntimbru pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”; 
Văzând: 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 5 – Cooperare interinstitutională si mediu de 
afaceri. 
- Scrisoarea Ministerului Mediului si Pădurilor nr. 202379/202379/UMP/25.09.2012 prin care 
se solicită încheiarea unui Act Aditional la Convenţia de Colaborare încheiată între Ministerul 
Mediului, Consiliul Judeţean Alba şi Consiliul Local al Comunei Sintimbru pentru 
implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, ca urmare a 
actualizării valorilor investitiei. 
Având în vedere prevederile: 

• Hotărârii Guvernului României nr. 1222 din 14/12/2011 privind aprobarea Listei 
cuprinzând 40 de obiective de investitii – platforme de depozitare si gospodărire a 
gunoiului de grajd si a deseurilor menajere, precum si a caracteristicilor principale si a 
indicatorilor tehnico-economici aferenti acestora.  

• art. 91 alin. 5, lit. a) pct. 9 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
În temeiul art. 97 şi a art. 115-(1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 
 

HOTĂRĂRE 
 

Art. 1.  Se aprobă Actul Aditional nr.1 la Convenţia de Colaborare încheiată între 
Ministerul Mediului, Consiliul Judeţean Alba şi Consiliul Local al Comunei Sîntimbru pentru 



implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, conform anexei, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
            Art. 2. Se  modifică articolul 3 al Hotărârii Consiliului Judetean Alba nr. 95 din 
25.06.2009 privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Ministerul Mediului, Consiliul 
Judeţean Alba şi Consiliul Local al Comunei Sîntimbru pentru implementarea proiectului 
„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, urmând să aibă următorul continut: 
“Art. 3. Se aprobă cofinanţarea proiectului „Controlul integrat al poluării cu nutrienţi” cu 
suma de 20.875 (în echivalent euro), reprezentând 5% din valoarea lucrărilor de investiţii 
propuse”. 
 

Art. 3. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel prin Direcţia 

tehnică şi Direcţia dezvoltare şi bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
         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; 
- Consiliului local al comunei Sîntimbru. 

 
 
 
 
 PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 
 
                                                                                                   Contrasemnează,  
                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 
                                                                                                  Mariana HURBEAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 18.10.2012 
Nr. 165 
 
 
 
 
 
 
 
 














