
ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 
                

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea depunerea cererii de finanțare a proiectului „Școală-comunitate, parteneriat 

pentru prevenirea, reducerea părăsirii timpurie a școlii” finanţat în cadrul  

Programului Operațional Capital Uman (PO CU 2014-2020)  

 „Școala pentru toți” PO CU AP 6/PI 10ii/OS 6.6 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 7 noiembrie 2016;  

 Luînd în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare a proiectului „Școală-

comunitate, parteneriat pentru prevenirea, reducerea părăsirii timpurie a școlii” finanţat în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman (POCU) „Școala pentru toți” Axa Prioritară (AP) 6 ”Educație 

și competențe”; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare a 

proiectului „Școală-comunitate, parteneriat pentru prevenirea, reducerea părăsirii timpurie a școlii” 

finanţat în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) „Școala pentru toți” Axa Prioritară 

(AP) 6 ”Educație și competențe”; 

 - raportul de specialitate nr. 19460 din 3 noiembrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete; 

 - adresa nr. 7721/25 octombrie 2016 a Inspectoratului Școlar Județean Alba  prin care se face 

Anunțul cu privire la rezultatul procedurii de selecție parteneri pentru proiect PO CU Axa Prioritară 

(AP) 6 „Educație și competențe”; 

Ținând cont de prevederile: 

- Ghidul solicitantului privind condiţiile generale ale Programului Operațional Capital 

Uman (PO CU) „Școala pentru toți”  

-  Ghidul solicitantului privind condiţiile specifice ale Programului Operațional Capital 

Uman (PO CU) „Școala pentru toți” Axa Prioritara (AP) 6 „Educație și competențe”.  
Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-

uri și sport și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 1  lit. f, art. 91 alin. 5 lit. a  şi 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 finanţelor publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenţă, 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 depunerea cererii de finanțare a proiectului „Școală-comunitate, parteneriat 

pentru prevenirea, reducerea părăsirii timpurie a școlii” finanțat în cadrul Programului Operațional 

Capital Uman (PO CU 2014-2020)  „Școala pentru toți” PO CU AP 6/PI 10ii/OS 6.6 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 13.486,05 lei, reprezentând contribuția Județului Alba la 

cofinanțarea de 2% din cheltuielile eligibile ale Proiectului, aferent bugetului din cheltuielile eligibile 

ce revin partenerului - Consiliul Județean Alba (inclusiv TVA eligibil). 

Art. 3. Se mandatează domnul Ion Dumitrel, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, să 

semneze toate documentele aferente depunerii cererii de finanțare, conform Ghidului solicitantului – 

condiții specifice, Axa prioritara 6 „Educație si competente”.  



 Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete 

va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba 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, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Inspectoratului Școlar Judeţean 

Alba, Direcţiei dezvoltare și bugete, Direcției Juridică ți relații publice și Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

                       CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                     SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 216  

Alba Iulia, 7 noiembrie 2016 


