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JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea susţinerii activităţilor Agenţiei Locale a Energiei Alba – ALEA,  

înfiinţată potrivit Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în ședință ordinară în data de 25 februarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea susţinerii activităţilor Agenţiei Locale a Energiei 

Alba – ALEA, înfiinţată potrivit Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea susţinerii activităţilor 

Agenţiei Locale a Energiei Alba – ALEA, înfiinţată potrivit Contractului de grant 

EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828; 

 - raportul de specialitate nr. 2036/8 februarie 2016 comun al Direcţiei tehnice şi al 

Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 210/20 decembrie 2007 privind participarea 

Consiliului judeţean Alba,în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Agenţia 

Locală a Energiei Alba”, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. I.12.1. din Contractul de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828; 

Luând în considerare : avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare 

economică, bugete, strategii și avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

 Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
           - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 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. Se aprobă susţinerea activităţilor Agenţiei Locale a Energiei Alba – ALEA, 

înfiinţată în cadrul proiectului „Crearea a 3 Agenţii de Management Energetic în La Manche 
(Franţa), Alba (România) şi Ios (Grecia)” - contract de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828 prin 
alocarea sumei de 195.000 lei 

Art. 2. Președintele Consiliului județean Alba prin intermediul Direcţiei tehnice şi Direcţiei 
dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
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; Agenţiei Locale a 

Energiei Alba; Direcției tehnice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

 

       P. PREŞEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                   Vasile BUMBU  
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Alba Iulia, 25 februarie 2016 


