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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea implementării proiectului “Cetăţenie şi educaţie prin media în context 

european” – „Citizenship and Didactics with Media in the European Context” selectat spre 
finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Lifelong Learning Programme, Comenius 

Regio Partnerships - Apelul de proiecte 2013   
 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2013; 
Luând în dezbatere:  
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “Cetăţenie şi educaţie 

prin media în context european” – „Citizenship and Didactics with Media in the European Context” 
selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Lifelong Learning Programme, 
Comenius Regio Partnerships - Apelul de proiecte 2013, înregistrat sub nr. 165/19.08.2013 iniţiat de 
preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării 
proiectului “Cetăţenie şi educaţie prin media în context european” – „Citizenship and Didactics with 
Media in the European Context” selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul 
Lifelong Learning Programme, Comenius Regio Partnerships - Apelul de proiecte 2013; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Biroului accesare şi 
coordonare proiecte nr. 13036 / 19.08.2013; 

Văzând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – „Dezvoltare economică, bugete, 

strategii” 
- Ghidul candidatului 2013 Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP), Partea I – 

Dispoziţii generale, Partea IIA – Subprograme şi acţiuni, Partea IIb – Explicarea acţiunilor, care 
defineşte tipul şi conţinutul acţiunilor pe care le poate finanţa Comunitatea; 
  

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 “Cetăţenie şi educaţie prin media în context 
european” – „Citizenship and Didactics with Media in the European Context” în valoare de 48.100 



euro, echivalentul a 216.450 lei, finanţat de Comisia Europeană în cadrul Lifelong Learning 
Programme, Comenius Regio Partnerships - Apelul de proiecte 2013. 
 

Art. 2. Se alocă suma de 7.025 euro, echivalentul a 31.612,5 lei, din bugetul judeţului Alba 
reprezentând contribuţia de 14,6% 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 “Cetăţenie şi educaţie prin media în context european” – 
„Citizenship and Didactics with Media in the European Context”. 
 

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 
 

CONTRASEMNEAZĂ 
p. SECRETARUL JUDEŢULUI 

Liliana NEGRUŢ 
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