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HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Alba, in calitate de partener, în proiectul 

„SIMPLA -  Planificare durabilă multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multi-sector 

PLAnning)” din cadrul Programului H2020-EE-2015-3-MarketUptake „Creşterea capacităţii 

autorităţilor publice de a planifica şi implementa politici şi măsuri în domeniul energiei 

durabile” 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28.04.2015, 

 

Luând în dezbatere: 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Alba, in calitate de partener, în proiectul „SIMPLA -  Planificare 

durabilă multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning)” din 

cadrul Programului H2020-EE-2015-3-MarketUptake „Creşterea capacităţii autorităţilor 

publice de a planifica şi implementa politici şi măsuri în domeniul energiei durabile” 

 Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnice si al Direcţiei Dezvoltare şi 

Bugete nr. 7.230/22.04.2015 la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Alba, in calitate de partener, în proiectul „SIMPLA -  Planificare 

durabilă multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning)” din 

cadrul Programului H2020-EE-2015-3-MarketUptake „Creşterea capacităţii autorităţilor 

publice de a planifica şi implementa politici şi măsuri în domeniul energiei durabile” 

Văzând: 

 Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, 

investiţii, turism, mediu si gestiunea patrimoniului judeţului; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 40 din 23.02.2012 privind aprobarea 

Masterplanului Energetic al Judeţului Alba; 

 Documentele Programului  H2020-EE-2015-3-MarketUptake „Creşterea capacităţii 

autorităţilor publice de a planifica şi implementa politici şi măsuri în domeniul energiei 

durabile” 

Având în vedere prevederile: 

 art. 91, alin. (6), lit a), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 



În temeiul prevederilor art. 97 - (1) şi art. 115 – (1), lit. c din Legea administraţiei 

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

prezenta: 
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Art. 1 – (1) Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Alba, in calitate de partener, în 

proiectul „SIMPLA -  Planificare durabilă multisectorială integrată (Sustainable Integrated 

Multi-sector PLAnning)” din cadrul Programului H2020-EE-2015-3-MarketUptake 

„Creşterea capacităţii autorităţilor publice de a planifica şi implementa politici şi măsuri în 

domeniul energiei durabile”. 

           (2) Potrivit Programului H2020-EE-2015-3-MarketUptake „Creşterea capacităţii 

autorităţilor publice de a planifica şi implementa politici şi măsuri în domeniul energiei 

durabile”, proiectul este finanţat in proporţie de 100% de către Comisia Europeană. 

Art. 2 Se împuterniceşte Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba – Domnul Florin 

Roman să semneze toate documentele necesare propunerii de proiect „SIMPLA -  

Planificare durabilă multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multi-sector 

PLAnning)” solicitate in conformitate cu prevederile Programului H2020-EE-2015-3-

MarketUptake „Creşterea capacităţii autorităţilor publice de a planifica şi implementa 

politici şi măsuri în domeniul energiei durabile”.  

Art. 3 Direcţia Tehnică si Direcţia Dezvoltare si Bugete 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 Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba 
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