
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 

                                                                            
HOTĂRÂRE 

cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 169 /2010, cu 
modificările si completările ulterioare 

 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 octombrie 2012; 

Luând în dezbatere: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la completarea hotărârii 
consiliului judeţean Alba nr. 169 /2010, cu modificările si completările ulterioare; 

• Proiectul de hotărâre cu privire la completarea hotărârii consiliului judeţean Alba nr. 
169 /2010, cu modificările si completările ulterioare, iniţiat de preşedintele 
Consiliului Judeţean, d-nul Ion Dumitrel; 

• Raportul de specialitate comun al Directiei Tehnice si Direcţiei Dezvoltare şi Bugete 
nr. 13063/11.10.2012 cu privire la proiectul de hotărâre înregistrat sub 
nr.192/11.10.2012 

Văzând: 

•        Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 ” Dezvoltare Economică, Bugete , 
Strategii ” 

Având în vedere prevederile : 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborată cu prevederile capitolului IV din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind 
constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,; 

• prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

• prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 
convenţii, 

şi constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor 
publice de interes judeţean a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.24/27.01.2011 -  privind aprobarea 
proiectului ”Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 
Frumoasa”, în cadrul Programului Operational Sectorial Mediu-POS Mediu 2007-2013, Axa 
prioritară 4- Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii  

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. b), ale art. 97, art. 104 alin. 
(1) lit. c) si alin. (4) lit. d), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. c), alin. (4), (5) si (6) din Legea 



administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificările şi completările ulterioare 
adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 
 
Art. 1.  Se aprobă completarea articolului 1 al  Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 169 
din data de 23.09.2010, în sensul introducerii spre finantare a Obiectivelor de investitii din 
cadrul  proiectului ”Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 
Frumoasa”, proiect aprobat în cadrul Programului Operational Sectorial Mediu-POS Mediu 
2007-2013. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judetean Alba nr. 169/2010, cu 
modificările si completările ulterioare, rămân nemodificate. 

Art. 3.  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4.  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

-     Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ, 
ION DUMITREL                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     MARIANA HURBEAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 18.10.2012 
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