
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării Proiectului „European Network for the Economic 

Cohesion and Solidarity in Rural areas - ENSuRe” selectat spre finanţare de către Comisia 

Europeană în cadrul Programului Europa pentru Cetăţeni  - Apelul de proiecte 2017  

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „European Network 

for the Economic Cohesion and Solidarity in Rural areas -ENSuRe” selectat spre finanţare de 

către Comisia Europeană în cadrul Programului Europa pentru Cetăţeni  - Apelul de proiecte 

2017; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării 

proiectului „European Network for the Economic Cohesion and Solidarity in Rural areas -

ENSuRe” selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Programului Europa 

pentru Cetăţeni  - Apelul de proiecte 2017; 

- raportul de specialitate nr. 11774/27 iunie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;   

Luând în considerare prevederile Ghidului Programului EUROPA pentru CETĂŢENI 

2014-2020 versiunea finală 2017; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 1 și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 2 pnct. 51 și 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. Se aprobă implementarea proiectului “ European Network for the Economic 

Cohesion and Solidarity in Rural areas -ENSuRe”-Reţea europeană pentru coeziune şi 

solidaritate sociala în mediul rural,,  selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul 

Programului Europa pentru Cetaţeni  - Apelul de proiecte 2017  

Art. 2. Se asigura cheltuielile neeligibile aferente implementării proiectului în valoare de 

40000 lei.  

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

semneze contractul de grant al proiectului “ European Network for the Economic Cohesion and 

Solidarity in Rural areas -ENSuRe” selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul 

Programului Europa pentru Cetaţeni  - Apelul de proiecte 2017. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică 

și relații publice și Direcției dezvoltare si bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU    
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Alba Iulia,  29 iunie 2017 

http://www.cjalba.ro/

