
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea implementării şi asigurării sustenabilităţii proiectului  

„Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă, din 

regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii 

modernă, flexibilă şi inclusivă” selectat spre finanţare în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 27 februarie 2014; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării şi 

asigurării sustenabilităţii proiectului „Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în 

căutarea unui loc de muncă, din regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe 

o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă” selectat spre finanţare în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete şi Biroului 

Accesare şi Coordonare Proiecte nr. 2354 / 13.02.2014; 

Văzând: 

- Scrisoarea de informare a Organismului Intermediar Regional POS DRU Regiunea 

Nord-Est nr. 1463/03.02.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 1799/04.02.2014, 

privind aprobarea prealabilă a cererii de finanţare; 

Ţinând cont de: 

- Ghidul solicitantului privind condiţiile generale ale Programului Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; 

- Ghidul solicitantului privind condiţiile specifice ale Cererii de propuneri de proiecte 

de tip strategic aferent POS DRU 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active 

de ocupare” DMI 5.1. ,,Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr, 1 -  dezvoltare economică, bugete, 

strategii ; 

           Având în vedere prevederile: 

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 finanţelor publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordonanţei de urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 

- art. 9 din Ordonanţa 129/2000 republicată, privind formarea profesională a 

adulţilor;  

- art. 91 – (5) lit. „a” pct. 1 şi (6) lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 În temeiul art. 97 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  

   

H O T Ă R Â R E 

 

Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului „Oportunităţi sporite pentru şomeri şi 

persoanele în căutarea unui loc de muncă, din regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru 

participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă” (denumit în 



continuare Proiect) în valoare de 12.861.652,00 lei, finanţat în cadrul POS DRU 2007-2013, 

AXA 5. ,,Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.1. 

,,Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”. 

 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 250.033,04 lei, reprezentând contribuţia Judeţului 

Alba la cofinanţarea de 2% din cheltuielile eligibile ale Proiectului (inclusiv TVA eligibil). 

 

Art. 3. Se aprobă suportarea de către Consiliul Judeţean Alba a cheltuielilor 

neeligibile care pot surveni în perioada implementării Proiectului. 

 

Art. 4. Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze Contractul 

de finanţare al Proiectului.  

 

Art. 5. Se aprobă retragerea dreptului de administrare asupra spaţiilor în suprafaţă 

totală de 220 mp, aflate la parterul şi etajul III al imobilului – clădire administrativă din 

localitatea Cugir, strada Victoriei nr. 8A, de la S.C. Parcul Industrial Cugir SA şi se pune la 

dispoziţia Proiectului în vederea asigurării funcţionării Centrului Regional de Resurse pentru 

Ocupare şi Formare Profesională, prevăzut a se realiza prin Proiect. 

 

Art. 6. Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită deţinut de Asociaţia „Alba 

Manche Împreună” asupra spaţiului în suprafaţă de 40 mp, situat la parterul imobilului din 

Alba Iulia, strada Camil Velican (fostă Trandafirilor) nr. 9 şi se pune la dispoziţia Proiectului 

în vederea asigurării funcţionării Biroului pentru Servicii Integrate de Ocupare mobil, 

prevăzut a se realiza prin Proiect în Regiunea Centru. 

 

Art. 7. Se aprobă alocarea sumei de 50.000 euro, echivalentul a 225.550 lei, din 

bugetul judeţului Alba, în vederea asigurării sustenabilităţii activităţilor desfăşurate prin 

Proiect. 

 

Art. 8. 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; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- Biroului Accesare şi Coordonare Proiecte; 

- S.C. Parcul Industrial Cugir SA.  

 

 

 

PREŞEDINTE,                                                           CONTRASEMNEAZĂ,    

     Ion DUMITREL                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                                                                             Mariana HURBEAN 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 februarie 2014 

Nr.45 


