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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea implementării proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea 

stabilirii unei Scheme de Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România” – Establishing 
a partnership to set up a Youth Guarantee scheme in Alba County, Romania” depus şi 

selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul apelului de proiecte 
VP/2012/012  

 
 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 iulie 2013; 
 Luând în dezbatere: 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “Realizarea unui 
parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, 
România” – „Establishing a partnership to set up a Youth Guarantee scheme in Alba County, 
Romania” depus şi selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul apelului de 
proiecte VP/2012/012, înregistrat sub nr. 148/19.07.2013 iniţiat de preşedintele Consiliului 
Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării 
proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de Garantare pentru 
Tineri în judeţul Alba, România” – „Establishing a partnership to set up a Youth Guarantee 
scheme in Alba County, Romania” depus şi selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în 
cadrul apelului de proiecte VP/2012/012; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Biroului accesare şi 
coordonare proiecte nr. 11055 / 16.07.2013; 

Văzând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 – „Educaţie, cultură, tineret, ONG-

uri şi sport” 
- Ghidul Apelului de proiecte VP/2012/012 Acţiunea de pregătire „Schemă de 

Garantare pentru Tineri” – Susţinerea parteneriatelor pentru măsuri de activare a tinerilor prin 
proiecte în contextul schemelor de garantare pentru tineri la nivel naţional, regional sau local, 
linia bugetară 04.04.17, care defineşte tipul şi conţinutul acţiunilor pe care le poate finanţa 
Comunitatea; 

- Ghidul financiar al solicitantului aferent Apelului de proiecte VP/2012/012; 
Având în vedere: 
- art.2, punctul 51 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 În temeiul art. 97, alin. (1) şi 115, alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea 
stabilirii unei Scheme de Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România” – „Establishing a 
partnership to set up a Youth Guarantee scheme in Alba County, Romania” în valoare de 



156.970,59 euro, echivalentul a 706.367,65 lei, finanţat de Comisia Europeană prin Direcţia de 
Ocupare, Afaceri Sociale şi Incluziune, apelul de proiecte VP/2012/012. 
 

Art. 2. Se alocă suma de 7.850 euro, echivalentul a 35.325 lei, din bugetul judeţului Alba 
reprezentând contribuţia de 5% a Judeţului Alba la cheltuielile totale eligibile ale proiectului. 

 
 Art. 3. Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, să 
semneze contractul de grant al proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei 
Scheme de Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România” – „Establishing a partnership to set 
up a Youth Guarantee scheme in Alba County, Romania”. 
 

Art. 4. Direcţia Dezvoltare şi Bugete şi Biroul accesare şi coordonare proiecte vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete şi Biroului accesare şi coordonare proiecte, Consiliul 

Judeţean Alba. 
 
 
 
PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 
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