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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării şi asigurării sustenabilităţii proiectului 

„SES-am deschide-te!”, ID 144808 selectat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit in şedinţa ordinară in data de 26 septembrie 2014; 

Luând in dezbatere : 

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

sustenabilităţii proiectului „SES-am deschide-te!”, ID 144808 selectat spre finanţare în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; 

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării şi asigurării sustenabilităţii proiectului 

„SES-am deschide-te!”, ID 144808 selectat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, inițiat de domnul președinte Ion Dumitrel; 
 Raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare si Bugete  nr. 15633/24.09.2014 cu privire la 

proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 184 din data de 24.09.2014; 

Vazand: 

 Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 – „Dezvoltare economica, bugete, 

strategii”. 

 Scrisoarea de informare nr. 18676/19.09.2014, a Autoritatii de Management pentru Programul 

Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, inregistrata la Consiliul Judetean Alba cu 

nr. 15432/19.09.2014 privind aprobarea cererii de finanțare a proiectului „SES-am deschide-te!”, 

ID 144808, depus la AM POSDRU din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, de catre 

Consiliul Judetean Alba, in calitate de Solicitant. 

 Contractul de finantare nr. ____/_______privind implementarea proiectului „SES-am deschide-

te!”, ID 144808. 

Tinand 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 6 „Promovarea incluziunii sociale” DMI 

6.1. ,Dezvoltarea economiei sociale”; 

Având in vedere prevederile : 

 art. 20 - (1), lit.” j” si „h”, art. 35 si art. 53 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;  

 Hotărârii nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Ordinul Ministerului Muncii, Familiei si Protecției Sociale, nr. 1.117 din 17 august 2010 pentru 

stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate 

prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" 

 art. 91 – (5) lit. „a” 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  

 

 



 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului „SES-am deschide-te!”, ID 144808 în valoare totala de 

9.090.135,47 lei, finanţat în cadrul POS DRU 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii 

sociale”, DMI 6.1. ,Dezvoltarea economiei sociale”. 

 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 181.802,71 lei, reprezentând contribuţia Judeţului Alba la cheltuielile 

eligibile ale proiectului. 

 

Art. 3. Se aproba parteneriatul in cadrul proiectului „SES-am deschide-te!”, ID 144808, parteneriat 

incheiat intre Consiliul Judetean Alba – Solicitant, Fundatia Civitas Pentru Societatea Civila – Filiala 

Cluj-Napoca – Partener 1, SC Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DCG SRL – Partener 2 si Centrul 

de Initiative pentru Economia Sociala – Partener 3. 

 

Art. 4. Se aproba asigurarea sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor aferente proiectului, sume 

care vor fi cheltuite in avans pana la rambursarea lor de către Autoritatea de Management. 

  

Art. 5. Se aprobă suportarea de către Consiliul Judeţean Alba a cheltuielilor neeligibile care pot surveni 

în perioada implementării Proiectului 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Prezenta hotărâre se publică in Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului – Judeţul Alba; 

- Direcției Dezvoltare si Bugete si Direcției Juridice si Relații Publice din cadrul Consiliului 

Judeţean Alba.  

 

 

 Preşedinte, 

     Ion Dumitrel                                                                    Contrasemnează 

                                                                                     Secretarul  Judeţului, 

                                                                                       Mariana Hurbean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 26.09.2014 

Nr. 162 

 

 

 


