
 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

                                  

 

HOTĂRÂRE  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 77/27 martie 2014  

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 27 iulie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

           - proiectul de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

77/27 martie 2014; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Alba nr. 77/27 martie 2014; 

          - raportul de specialitate nr. 13208 din 18 iulie 2017 al Direcţiei  dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeean Alba; 

          - adresa  nr. 4211/17 iulie 2017 a Societății APA CTTA SA înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 13139/17 iulie 2017. 

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

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile:   

- art. 91 alin. 5 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

- art. 35 din Legea 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 modificarea titlului Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 77/27 

martie 2014, urmând a avea următorul cuprins:  

„Hotărâre  

privind aprobarea cofinanţării Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de 

finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Alba, în perioada 2014-2020” 

Art. 2. Se aprobă modificarea articolului unic al Hotărârii Consiliului Județean Alba 

nr. 77/27 martie 2014, urmând a avea următorul cuprins: 

„Articol unic 

Se aprobă  cofinanţarea Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi 

a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

şi apă uzată în Judeţul Alba, în perioada 2014-2020”, din bugetul propriu al Județului Alba, în 

sumă de 40431,50 euro, reprezentând 1% din valoarea proiectului.” 

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 Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societăţii „APA-

CTTA” SA, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcţiei 

dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeean Alba.  
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