
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea implementării proiectului ID 146437 „Parteneriat pentru integrare” finanţat în 

cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa 
Prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie  6.1. „Dezvoltarea 

economiei sociale”  
 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 octombrie 2014; 
Luând în dezbatere:  
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului 

„Parteneriat pentru integrare” finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de 
Interventie  6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete şi Biroului Accesare şi 
Coordonare Proiecte nr. 16650/13.10.2014; 
            Văzând: 

 - Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 – „Dezvoltare economica, bugete, strategii”. 
 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 prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul 
Major de Interventie  6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”; 
 
  Având în 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; 

- art. 91 – (5) lit. „a” pct. 1 şi 2 şi (6) lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

- Hotărârea nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in 
cadrul operațiunilor finanțate prin programele operatiunilor, cu modificările și completările ulterioare. 

- Ordinul Ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, nr. 1.117 din 17 august 2010 pentru 
stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finanțate prin 
Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” 
 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.(1) Se aprobă participarea Consiliului Județean Alba la implementarea proiectului 
„Parteneriat pentru integrare” in parteneriat cu Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, în calitate de 
solicitant. 

(2) Valoarea totala eligibilă a proiectului de 2.188.236,00 lei. 
 



Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 43.764,72 lei, reprezentând contribuţia Judeţului Alba la 
cofinanţarea de 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului. 

 
Art. 3. Se aprobă suportarea de către Consiliul Judeţean Alba a sumelor necesare pentru 

acoperirea cheltuielilor aferente proiectului, sume care vor fi cheltuite in avans, pănâ la rambursare lor 
de către Autoritatea de Management. 

 
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; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
- Biroului Accesare şi Coordonare Proiecte; 

 
 
 
   PREŞEDINTE, 
   Ion DUMITREL 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL JUDEŢULUI 

Mariana HURBEAN 
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