
ROMÂNIA      
JUDEŢUL ALBA                                                                                          
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 HOTĂRÂRE 
 privind  aprobarea  Acordului de asociere între Consiliul  Judeţean Alba şi 

Universitatea  „1 Decembrie 1918” Alba Iulia în vederea organizării Conferinţei 
internaţionale  de analiză complexă  şi subiecte  asociate, Simpozionul Româno – 

Finlandez, ediţia  a XI-a, Alba Iulia, 14-19 august 2008 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit in şedinţa  ordinara la data de 24.07.2008 
Luând în dezbatere: 

-    Proiectul de hotărâre nr. 176/21.07 2008; 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr.176/11.07.2008 ; 
- Raportul  de specialitate al Direcţiei de dezvoltare si bugete nr. 9219/14.07.2008 ; 

         -    Adresa   Universităţii  „1 Decembrie 1918 ” Alba Iulia,  Facultatea de ştiinţe, 
Catedra  de Matematică – Informatică  nr. 3057/26.06.2008 
          -   Acordul  de asociere între  Consiliul judeţean Alba  şi Universitatea  „1 Decembrie 
1918” Alba Iulia în vederea organizării Conferinţei internaţionale de analiză complexă  şi 
subiecte  asociate, Simpozionul Româno – Finlandez, ediţia  a XI-a, Alba Iulia, 14-19 .08. 
2008 

 -   Văzând  avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 4 – Comisia  
educaţie, cultură, tineret, ONG -uri şi sport. 

 Având în vedere prevederile art. 91, alin (5), litera „a”, punctul 1 şi alin. (6)litera „a”  
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul art. 109 şi art.120^7  lit. ”c” din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia 
publică  locală  , cu modificările şi completările ulterioare , adoptă prezenta  

 
HOTĂRÂRE 
 

 Art.1: Se aprobă încheierea Acordului  de asociere  între Consiliul  Judeţean Alba şi 
Universitatea  „1 Decembrie 1918” Alba Iulia în vederea organizării Conferinţei 
internaţionale  de analiză complexă  şi subiecte  asociate, Simpozionul Româno – Finlandez, 
ediţia  a XI-a, alba Iulia, 14-19 august 2008, conform anexei nr. 1, parte integranta a prezentei 
hotărâri. 
 Art. 2 Se aloca suma de 10.000 lei din bugetul  Judeţul Alba  pentru organizarea 
Conferinţei internaţionale  de analiză complexă  şi subiecte  asociate, Simpozionul Româno – 
Finlandez, ediţia  a XI-a, Alba Iulia, 14-19 august 2008 
 Utilizarea sumei  se va face  în condiţiile Acordului de asociere, in vederea organizării  
Conferinţei internaţionale  de analiză complexă  şi subiecte  asociate, Simpozionul Româno – 
Finlandez, ediţia  a XI-a, alba Iulia, 14-19 august 2008 şi în limitele prevederilor bugetului 
acţiunii conform anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 3 Direcţia de dezvoltare si bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică: 
-    Instituţiei prefectului - judeţul Alba, 
- Universităţii  „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Alba 

 
 

  PREŞEDINTE,          Contrasemnează, 
   Ion DUMITREL                                                          Secretarul judeţului 
                                Mariana HURBEAN 
Alba Iulia, 24.08. 2008 
Nr.160 


