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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea activităţilor desfăşurate de către UAT - Judeţul Alba în cadrul 

Proiectului „Together for Cohesion: Let’s rEUnite! - Împreună pentru coeziune: Să ne 

rEUnim!” aprobat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Apelului de 

proiecte 2018 „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE” 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2019; 

  Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

activităţilor desfăşurate de către UAT - Judeţul Alba în cadrul Proiectului „Together for 

Cohesion: Let’s rEUnite! - Împreună pentru coeziune: Să ne rEUnim!” aprobat spre finanţare de 

către Comisia Europeană în cadrul Apelului de proiecte 2018 „Sprijin pentru măsurile de 

informare privind politica de coeziune a UE”;                                                                           

Ţinând cont de prevederile Ghidului solicitantului pentru Apelul de proiecte 2018 

„Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE”; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. b şi lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea  

 

 

HOTĂRÂRE  

 

 

Art. 1. Se aprobă activităţile desfăşurate de către UAT - Judeţul Alba în cadrul 

Proiectului „Together for Cohesion: Let’s rEUnite! - Împreună pentru coeziune: Să ne 

rEUnim!” aprobat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Apelului de 

proiecte 2018 „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE”. 

Art. 2. Se aprobă asigurarea din bugetul local al Judeţului Alba a resurselor financiare 

necesare implementării activităţilor proiectului, în cuantum de 8564,32 euro, în condiţiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din bugetul proiectului.   

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

semneze documentele aferente implementării proiectului. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administratorului 

public al judeţului Alba, Direcției juridică și administrație publică, şi Biroului relaţii 

internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                                         Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                              Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 183 

Alba Iulia,  18 septembrie 2019 

 



Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu 

art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ:  

Administratorului public – Biroul relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi 

comunicare  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 

Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 

Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea activităţilor desfăşurate  

de către UAT - Judeţul Alba în cadrul Proiectului „Together for Cohesion: Let’s rEUnite! - 

Împreună pentru coeziune: Să ne rEUnim!” aprobat spre finanţare de către  

Comisia Europeană în cadrul Apelului de proiecte 2018  

„Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE” 

 

 

 

I. Expunere de motive 

Cunoașterea rolului politicii de coeziune a Uniunii Europene de către cetățenii europeni și 

actorii locali din regiunile europene reprezintă un obiectiv al Comisiei Europene, în încercarea sa 

de a apropia cetăţenii europeni de instituţiile europene. 

Prin Apelul de proiecte „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune 

a UE”, lansat în anul 2018 de către Direcţia Generală REGIO a Comisiei Europene, aceasta şi-a 

propus să promoveze şi să încurajeze o mai bună înţelegere a rolului politicii de coeziune a 

Uniunii Europene în sprijinirea regiunilor UE, să crească gradul de informare cu privire la 

proiectele finanţate de UE şi a impactului lor asupra vieţii cetăţenilor, să încurajeze un dialog 

deschis cu privire la politica de coeziune, să încurajeze participarea civică a cetăţenilor europeni 

la procesul de stabilire a priorităţilor pentru viitorul acestei politici. 

În cadrul acestui apel de proiecte, Ansamblul Regiunilor Europene (ARE) al cărui 

membru este şi Consiliul Judeţean Alba din anul 2007, a depus Proiectul „Together for 

Cohesion: Let’s rEUnite! - Împreună pentru coeziune: Să ne rEUnim!”. Întrucât pentru Judeţul 

Alba este importantă sensibilizarea cetăţenilor cu privire la relevanţa programelor şi proiectelor 

finanţate din fondurile UE, cu impact asupra vieţii acestora şi dezvoltării judeţului, precum şi 

încurajarea participării cetăţenilor şi părţilor interesate în politica de coeziune, Consiliul Judeţean 

Alba a susţinut depunerea proiectului printr-o scrisoare de suport şi se implică şi în susţinerea 

activităţilor proiectului.   

De asemenea, menţionăm că Proiectul „Together for Cohesion: Let’s rEUnite! - 

Împreună pentru coeziune: Să ne rEUnim!” se încadrează în Strategia de dezvoltare a judeţului 

Alba pentru perioada 2014-2020, răspunzând obiectivului prioritar 4.2: Încurajarea și 

dezvoltarea implicării civice în luarea deciziilor. 

 

II. Descrierea situației actuale 

Proiectul „Together for Cohesion: Let’s rEUnite! - Împreună pentru coeziune: Să ne 

rEUnim!” a fost depus spre finanţare de către Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), în cadrul 

Apelului de proiecte „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE” al 

Comisiei Europene. Proiectul a fost susţinut prin scrisori suport de către regiunile membre ARE 

pentru care a fost importantă o mai bună înţelegere a impactului politicii de coeziune a UE 

asupra vieţii cetăţenilor şi încurajarea participării civice la dezvoltarea regională.  

Ansamblul Regiunilor Europene este un forum pentru cooperare interregională și o rețea 

de influență politică a regiunilor în cadrul instituțiilor europene și a Consiliului Europei. În 

calitatea sa de membru ARE, Județul Alba susține și se implică activ în proiectele și activitățile 

derulate de acest organism. De asemenea, la Alba Iulia funcţionează Biroul ARE care reprezintă 

toate cele 40 de regiuni membre ARE din România, plus cele din Europa de Sud Est. 

În urma aprobării finanţării proiectului, Judeţul Alba este unul din cele 6 regiuni pilot 

implicate în proiect (Alba - România, Timiş – România, Catalonia – Spania, Varazdin – Croaţia, 

Csongradm – Ungaria, Trentino - Italia).  



Proiectul are în vedere identificarea și schimbul de bune practici privind strategiile și 

inițiativele de comunicare la nivelul regiunilor europene referitor la utilizarea și beneficiile 

fondurilor de coeziune ale UE, precum şi sensibilizarea cetăţenilor cu privire la importanţa 

programelor şi proiectelor finanţate din fondurile UE, cu impact asupra vieţii acestora şi 

dezvoltării judeţului, respectiv încurajarea participării cetăţenilor şi părţilor interesate în politica 

de coeziune. 

Deşi proiectul urmăreşte să aibă impact asupra tuturor regiunilor ARE şi mai mult chiar, 

regiunile pilot care şi-au exprimat interesul de a participa în activităţile proiectului sunt 

beneficiarii direcţi a unei tipologii diverse de acţiuni care să îmbunătăţească percepţia asupra 

politicii de coeziune în teritoriile lor.  

Activităţile desfăşurate de către UAT Judeţul Alba în cadrul proiectului vor fi suportate 

din bugetul eligibil al proiectului, în cuantum de 8564,32 euro (potrivit mecanismului 

rambursării ulterioare a cheltuielilor) pus la dispoziţie pentru regiunile pilot de către liderul de 

proiect – Ansamblul Regiunilor Europene, buget care nu obligă UAT - Judeţul Alba la 

asigurarea unei cofinanţări sau a unor cheltuieli neeligibile.   

 

IV. Baza legală 

 - art. 173 alin. 1 lit b şi e, art.173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

V. Compatibilitatea cu legislația comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

- art. 58 lit. f din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al  Parlamentului  European  și  al  

Consiliului de   stabilire   a   unor   dispoziții   comune   privind   Fondul   european   de   

dezvoltare   regională,   Fondul   social  european,  Fondul  de  coeziune,  Fondul  european  

agricol  pentru  dezvoltare  rurală și  Fondul  european  pentru  pescuit  și  afaceri  maritime,  

precum  și  de  stabilire  a  unor  dispoziții  generale  privind  Fondul  european  de  dezvoltare  

regională,  Fondul  social  european,  Fondul  de  coeziune  și  Fondul  european  pentru  

pescuit  și  afaceri  maritime  și  de  abrogare  a  Regulamentului  (CE)  nr.  1083/2006  al  

Consiliului; 

- Decizia C(2018)763 a Comisiei din 14 februarie 2018 privind adoptarea programului 

de lucru pentru anul 2018 în cadrul FEDR și a Fondului de coeziune pentru utilizarea asistenței 

tehnice, servind ca decizie de finanțare. 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri județeni, de 

președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în 

condițiile legii, a fost inițiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  183/18 septembrie 2019 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                 APROB 

JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                        Ion DUMITREL 

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

  Nr. 20047/19 septembrie 2019 

 

 

 

 

Către 

ADMINISTRATORUL PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA 

Domnul Dan Mihai POPESCU 

BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, DIASPORA,  

RELAŢII PUBLICE ŞI COMUNICARE 

 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea activităţilor desfăşurate de către UAT - Judeţul Alba în cadrul 

Proiectului „Together for Cohesion: Let’s rEUnite! - Împreună pentru coeziune: Să ne 

rEUnim!” aprobat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Apelului de 

proiecte 2018 „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE” 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 19 septembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„ordinară” care va avea loc în data de 26 septembrie 2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 183/18 septembrie 2019 şi are ataşat 

referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea activităţilor desfăşurate de 

către UAT - Judeţul Alba în cadrul Proiectului „Together for Cohesion: Let’s rEUnite! - 

Împreună pentru coeziune: Să ne rEUnim!” aprobat spre finanţare de către Comisia Europeană 

în cadrul Apelului de proiecte 2018 „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de 

coeziune a UE”. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

Administrator public  

Biroul relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare  

Nr.  /19 septembrie.2019 

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea activităţilor desfăşurate de către  

UAT - Judeţul Alba în cadrul Proiectului „Together for Cohesion: Let’s rEUnite! - 

Împreună pentru coeziune: Să ne rEUnim!” aprobat spre finanţare de către  

Comisia Europeană în cadrul Apelului de proiecte 2018  

„Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE” 

 

 

Apelul de proiecte „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a 

UE”, lansat în anul 2018 de către Direcţia Generală REGIO a Comisiei Europene, şi-a propus să 

promoveze şi să încurajeze o mai bună înţelegere a rolului politicii de coeziune a Uniunii 

Europene în sprijinirea regiunilor UE, să crească gradul de informare cu privire la proiectele 

finanţate de UE şi a impactului lor asupra vieţii cetăţenilor, să încurajeze un dialog deschis cu 

privire la politica de coeziune, să încurajeze participarea civică a cetăţenilor europeni la procesul 

de stabilire a priorităţilor pentru viitorul acestei politici.  

În cadrul acestui apel de proiecte, Ansamblul Regiunilor Europene (ARE) a depus în 

iunie 2018, în vederea finanţării, proiectul „Together for Cohesion: Let’s rEUnite! - Împreună 

pentru coeziune: Să ne rEUnim!”. Consiliul Judeţean Alba, membru ARE, a susţinut depunerea 

proiectului printr-o scrisoare de suport, întrucât pentru judeţul Alba este importantă 

sensibilizarea cetăţenilor cu privire la relevanţa programelor şi proiectelor finanţate din fondurile 

UE, cu impact asupra vieţii acestora şi dezvoltării judeţului, precum şi încurajarea participării 

cetăţenilor şi părţilor interesate în politica de coeziune.    

În urma aprobării finanţării proiectului, s-a reconfirmat implicarea judeţului Alba în 

susţinerea activităţilor proiectului, judeţul Alba fiind unul din cele 6 regiuni pilot implicate în 

proiect (Alba - România, Timiş – România, Catalonia – Spania, Varazdin – Croaţia, Csongradm 

– Ungaria, Trentino - Italia).  

Proiectul care va dura până în 31.03.2020 are în vedere identificarea și schimbul de bune 

practici privind strategiile și inițiativele de comunicare la nivelul regiunilor europene referitor la 

utilizarea și beneficiile fondurilor de coeziune ale UE. 

Deşi proiectul urmăreşte să aibă impact asupra tuturor regiunilor ARE şi mai mult chiar, 

regiunile pilot care şi-au exprimat interesul de a participa în activităţile proiectului sunt 

beneficiarii direcţi a unei tipologii diverse de acţiuni care să îmbunătăţească percepţia asupra 

politicii de coeziune în teritoriile lor.  

Astfel, prin participarea la activităţile proiectului, judeţul Alba va avea o vizibilitate 

ridicată la nivel european, o promovare la nivel european a proiectelor implementate de către 

UAT Judeţul Alba, finanţate din fondurile politicii de coeziune. De asemenea, cetăţenii judeţului 

şi actorii locali vor fi mai bine informaţi cu privire la rolul cheie al politicii de coeziune asupra 

vieţii lor şi asupra dezvoltării judeţului, iar evenimente locale vor deveni mai vizibile la nivel 

european, în cadrul lor fiind promovată politica de coeziune. Dintre activităţile proiectului pot fi 

menţionate:  

- participarea la workshop-uri de identificare a celor mai de succes campanii/practici de 

promovare a politicii de coeziune care vor fi incluse într-un catalog on-line; 

- realizarea unui Calendar al Coeziunii Europene care cuprinde evenimente şi iniţiative 

locale la nivelul fiecărei regiuni pilot în cadrul cărora vor fi diseminate informaţii 

privind politica de coeziune şi impactul ei asupra dezvoltării comunităţilor locale; 

- promovarea rolului politicii de coeziune în dezvoltarea locală şi viaţa cetăţenilor în 

cadrul evenimentelor stabilite în calendar; 



- dezvoltarea unei pagini web care va cuprinde poveşti de succes din regiunile pilot (ex. 

testimoniale, studii de caz, materiale video, prezentări, etc.) uşor accesibile pentru 

cetăţeni, presă şi alţi actori regionali. 

Activităţile desfăşurate de către UAT Judeţul Alba în cadrul proiectului vor fi realizate 

din bugetul eligibil al proiectului alocat pentru fiecare regiune pilot de către liderul de proiect – 

Ansamblul Regiunilor Europene, astfel că bugetul eligibil al UAT Judeţul Alba este în sumă de  

8.564,32 euro, nefiind prevăzute sume pentru cofinanţare sau cheltuieli neeligibile.   

 Decontarea cheltuielilor în cadrul proiectului se va realiza potrivit mecanismului 

rambursării ulterioare, respectiv efectuarea plăților din bugetul local al UAT Județul  Alba şi 

recuperarea ulterioară a acestora din bugetul eligibil al proiectului. 

Având în vedere că obiectivele şi activităţile proiectului „Together for Cohesion: Let’s 

rEUnite! - Împreună pentru coeziune: Să ne rEUnim!” sunt în concordanţă cu Obiectivul 

prioritar 4.2: Încurajarea și dezvoltarea implicării civice în luarea deciziilor din cadrul 

Strategiei de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2014-2020, propunem inițierea 

proiectului de hotărâre privind aprobarea activităţilor desfăşurate de către UAT Judeţul Alba în 

cadrul proiectului „Together for Cohesion: Let’s rEUnite! - Împreună pentru coeziune: Să ne 

rEUnim!” aprobat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Apelului de proiecte 2018 

„Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE”.  

 

  

 

ADMINISTRATOR PUBLIC,      

Dan POPESCU                  

 

 

ŞEF BIROU, 

Lia DOGARU 

 


