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 HOTĂRÂRE          
privind  aprobarea  Acordului de asociere între Consiliul judeţean şi 

 Universitatea  „1 Decembrie 1918” Alba Iulia în vederea organizării Adunării Generale a 
Facultătilor Economice din România (AFER), Alba Iulia, 27   noiembrie  2008 şi   a  

Conferinţei ştiinţifice internaţionale  „Provocări  ale economiei contemporane bazate  pe 
cunoaştere”   

Alba Iulia, 28-29 noiembrie  2008 
 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit in şedinţa  ordinara la data de 28.08.2008 

Luând în dezbatere: 
            -Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  Acordului de asociere între Consiliul judeţean şi 
Universitatea  „1 Decembrie 1918” Alba Iulia în vederea organizării Adunării Generale a 
Facultătilor Economice din România (AFER), Alba Iulia, 27   noiembrie  2008 şi   a  Conferinţei 
ştiinţifice internaţionale  „Provocări  ale economiei contemporane bazate  pe cunoaştere”  Alba 
Iulia, 28-29 noiembrie  2008, înregistrat sub nr. 196 din 13.08.2008, iniţiat de domnul Sorin Ioan 
Bumb, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba; 

- Expunerea de motive privind  aprobarea Acordului de asociere între Consiliul judeţean şi 
Universitatea  „1 Decembrie 1918” Alba Iulia în vederea organizării Adunării Generale a 
Facultătilor Economice din România (AFER), Alba Iulia, 27   noiembrie  2008 şi   a  Conferinţei 
ştiinţifice internaţionale  „Provocări  ale economiei contemporane bazate  pe cunoaştere”  Alba 
Iulia, 28-29 noiembrie  2008; 

- Raportul  de specialitate al Direcţiei de dezvoltare si bugete nr. 10696/13.08.2008 ; 
         -    Adresa   Universităţii  „1 Decembrie 1918 ” Alba Iulia,  Facultatea de ştiinţe,   nr. 
1380/23.07.2008; 
Văzând: 
         -  Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.4 –Comisia educaţie, cultură, tineret, ONG-
uri şi sport; 
Având în vedere: 

-  prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice  locale cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

În temeiul art. 97 şi art.115 alin.(1) lit. ”c” din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia 
publică  locală  , republicată  cu modificările şi completările ulterioare , adoptă prezenta  
 

 
HOTĂRÂRE 
 

 Art.1: Se aprobă Acordul  de asociere  între Consiliul  Judeţean Alba şi Universitatea  „1 
Decembrie 1918” Alba Iulia în vederea organizării Adunării Generale a Facultătilor Economice din 
România (AFER), Alba Iulia ,  27.11.2008 şi în vederea organizării Conferinţei  ştiinţifice 
internaţionale  „Provocări  ale economiei contemporane bazate  pe cunoaştere”, Alba Iulia, 28-29 
noiembrie  2008, conform anexei nr. 1, parte integranta a prezentei hotărâri. 
 Art. 2.(1) Se aloca suma de 20.000 lei din bugetul  propriu al Consiliului judeţean  Alba din 
care 10.000 lei pentru organizarea   Adunării Generale a Facultătilor Economice din România 
(AFER), Alba Iulia ,  27.11.2008 şi suma de 10.000 lei din bugetul  propriu al Consiliului judeţean  



Alba pentru organizarea Conferinţei  ştiinţifice internaţională  „Provocări  ale economiei 
contemporane bazate  pe cunoaştere „  Alba Iulia, 28-29 nov.  2008  
 
 2.(2) Utilizarea sumei  se va face  potrivit Acordului de asociere, in vederea organizării  
Adunării Generale a Facultătilor Economice din România (AFER), Alba Iulia ,  27.11.2008  şi a 
Conferinţei  ştiinţifice internaţionale  „Provocări  ale economiei contemporane bazate  pe 
cunoaştere”, Alba Iulia, 28-29 noiembrie  2008, precum 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 din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Alba 

 
 
            PREŞEDINTE, 
             Ion Dumitrel 
 
 
                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                   Mariana Hurbean 
Alba Iulia, 28.08.2008 
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