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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării proiectului “SIMPLA – Planificare durabilă multisectorială 

integrată (Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning)” depus şi selectat spre finanţare de 

către Comisia Europeană în cadrul Programului Orizont 2020,  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 ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “SIMPLA – 

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

depus şi selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Programului Orizont 2020,  

H2020-EE-2015-3-MarketUptake “Creşterea capacităţii autorităţilor publice de a planifica şi 

implementa politici şi măsuri în domeniul energiei durabile”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului 

“SIMPLA – Planificare durabilă multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multi-sector 

PLAnning)” depus şi selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Programului 

Orizont 2020,  H2020-EE-2015-3-MarketUptake “Creşterea capacităţii autorităţilor publice de a 

planifica şi implementa politici şi măsuri în domeniul energiei durabile”; 

          - raportul de specialitate nr. 784/18 ianuarie 2016 comun  al Direcției Dezvoltare și 

Bugete și Serviciului Coordonare Programe și Proiecte din aparatul de specialitate al Consiliului 

județean Alba; 

Văzând: 

         - Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 85 din 28.04.2015 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”; 

        - adresa transmisă de solicitantul proiectului, înregistrată la Consiliul Județean Alba sub 

nr. 20319 din 2 noiembrie 2015, prin care se aduce la cunoștință despre aprobarea finanțării 

proiectului. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii ; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 35 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 

alin. 1 Se aprobă implementarea proiectului “SIMPLA – Planificare durabilă 

multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning)” depus şi selectat spre 

finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Programului Orizont 2020, H2020-EE-2015-3-

MarketUptake “Creşterea capacităţii autorităţilor publice de a planifica şi implementa politici şi 

măsuri în domeniul energiei durabile”, în valoare totală de 1.499.197,50 euro, finanțat în 

proporție de 100% de Comisia Europeană. 



alin. 2 Bugetul alocat partenerului Consiliul Judeţean Alba este de 21.712,50 euro, din 

care finanţare nerambursabilă 21.712,50 euro. 

Art. 2 

Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Alba a cheltuielilor neeligibile care pot 

surveni în perioada implementării Proiectului. 

 

Art. 3 

Se mandatează președintele Consiliului Județean Alba, pentru a semna în calitate de 

reprezentant legal al acestei autorități, documentele aferente contractării şi implementării 

proiectului, alături de ceilalți parteneri din cadrul Proiectului. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba și Direcţiilor din aparatul  

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

   PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 

                         Contrasemnează, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                     Vasile BUMBU    
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Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 


