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HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea  modificării art. 4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 45 din 27 

februarie 2014 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 şedinţă ordinară la data de 27 martie 2014; 
Luând în dezbatere:  
- Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 4 din Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 45 din 27 februarie 2014 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, înregistrat sub nr. 85/25.03.2014 iniţiat de preşedintele 
Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 4 din 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 45 din 27 februarie 2014 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.  4963 / 25.03.2014. 

Văzând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 – „Sănătate şi protecţie socială” 
- Scrisoarea de informare a Organismului Intermediar Regional POS DRU Regiunea Nord-

Est nr. 3780/18.03.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 4873/24.03.2014, privind 
semnarea contractului de finanţare aferent cererii de finanţare ID 126058 cu titlul „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”; 

Având în vedere prevederile Legii 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  

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. I. Se aprobă modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 45 din 27 

februarie 2014 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, după cum urmează: 

“Art. 4. Se mandatează domnul Florin Claudiu Roman, vicepreşedinte al Consiliului 
Judeţean Alba, pentru semnarea contractului de finanţare, respectiv a documentelor care decurg din 
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.” 

 
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; 
- Domnului Florin Claudiu Roman, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba; 
- Biroului Accesare şi Coordonare Proiecte. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL JUDEŢULUI 
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