
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea „Devizului General” aferent proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Alba“ finanțat în cadrul Programului Operațional 

Sectorial MEDIU şi al Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

  Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind actualizarea „Devizului General” aferent proiectului 

„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba“ finanţat în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial MEDIU şi al Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM); 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea „Devizului General” 

aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba“ finanţat în 

cadrul Programului Operaţional Sectorial MEDIU şi al Programului Operaţional Infrastructură 

Mare (POIM); 

 - raportul de specialitate nr. 17988/12 octombrie 2016 al Unității de Implementare a 

Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba”; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 117 din 21 iulie 2016 privind actualizarea      

„Devizului General” aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 

Judeţul Alba“ finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial MEDIU şi al Programului 

Operaţional Infrastructură Mare (POIM); 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 78 din 28 aprilie 2015 privind actualizarea 

„Devizului General” şi a Planului de achiziţii” aferente proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba“ finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial 

MEDIU; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 48/26 februarie 2015 şi nr. 62/20 aprilie 2015 

privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 213/29 decembrie 2014 

privind actualizarea „Devizului general” din cadrul documentaţiei tehnico-economice aferente 

proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba“ finanţat în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial MEDIU, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 213/29 decembrie 2014 privind actualizarea 

„Devizului general” din cadrul documentaţiei tehnico-economice aferente proiectului „Sistem 

de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba“ finanţat în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial MEDIU; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 16/24 ianuarie 2013 privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 

Judeţul Alba“ ; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/23 decembrie 2013 privind aprobarea 

modificării Planului de achiziţie din cadrul Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba“ finanţat în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial MEDIU; 

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

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 3 lit. c și f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



 

- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii – Anexa 4 – Metodologie; 

- Instrucţiunea AM POS Mediu nr. 1200/10 august 2015 privind unele măsuri pentru 

eşalonarea (fazarea) proiectelor finanţate din Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 

2013; 

 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 prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea „Devizului General” aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 117 din 21 iulie 2016 privind actualizarea „Devizului General” aferent 

proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba“ finanţat în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial MEDIU şi al Programului Operaţional Infrastructură Mare 

(POIM), urmând să aibă denumirea şi conţinutul din Anexa nr. 1 – parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Unității de Implementare 

a Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba” va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Autorităţii de Management pentru POS Mediu din cadrul 

Ministerului Fondurilor Europene, Unității de Implementare a Proiectului „Sistem de 

management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba”, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcției 

gestionarea patrimoniului și Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

          

  

                CONTRASEMNEAZĂ 

                 PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 196  

Alba Iulia, 27 octombrie 2016 
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