
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea implementării proiectului „Comitet de tineret în România pentru pacienţii cu 

Scleroză Multiplă (CTR-SM)” finanţat prin Programul Tineret în Acţiune al Comisiei Europene în 
cadrul parteneriatului constituit între Asociaţia SM SPEROMAX Alba, Consiliul Judeţean Alba şi 

Societatea de Scleroză Multiplă din România 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2013; 
 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului 
„Comitet de tineret în România pentru pacienţii cu Scleroză Multiplă (CTR-SM)” finanţat prin Programul 
Tineret în Acţiune al Comisiei Europene în cadrul parteneriatului constituit între Asociaţia SM 
SPEROMAX Alba, Consiliul Judeţean Alba şi Societatea de Scleroză Multiplă din România; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Biroului accesare şi coordonare 
proiecte nr. 16139/10.10.2013; 

- Ghidul Programului Tineret în Acţiune 2007-2013, varianta 2012;  
- Apelul naţional pentru propuneri de proiecte 2012 valabil pentru runda 1 octombrie; 

Văzând: 

-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- Dezvoltare economică, bugete, strategii; 

Având în vedere prevederile: 
- 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. 2 şi 5 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 „Comitet de tineret în România pentru pacienţii cu 
Scleroză Multiplă (CTR-SM)” în valoare de 4828 euro, echivalentul a 21.577,30 lei, finanţat prin 
Programul Tineret în Acţiune al Comisiei Europene în cadrul parteneriatului constituit între Asociaţia SM 
SPEROMAX Alba, Consiliul Judeţean Alba şi Societatea de Scleroză Multiplă din România. 

Art. 2. Se alocă suma de 420 euro, echivalentul a 1877,06 lei, din bugetul judeţului Alba 
reprezentând contribuţia Judeţului Alba la cheltuielile totale eligibile ale proiectului. 
 Art. 3. 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. 
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