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JUDEŢUL ALBA                                                                   
CONSILIUL JUDEŢEAN                          
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Convenţiei de cooperare în vederea aplicării Proiectului 
 de interes public judeţean „PENTRU SIGURANŢA CETĂŢEANULUI” 
între Consiliul judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

 
 
         Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30  martie 2005;  
         Luând în dezbatere : 
         -expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de cooperare în 
vederea aplicării Proiectului de interes public judeţean „PENTRU SIGURANŢA 
CETĂŢEANULUI” între Consiliul judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba; 
         - raportul nr. 2400/04.03.2005 al Direcţiei de Dezvoltare şi Bugete cu privire la aprobarea 
Convenţiei de cooperare în vederea aplicării  Proiectului de interes public judeţean „PENTRU 
SIGURANŢA CETĂŢEANULUI” între Consiliul judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului. 
          -proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de cooperare în vederea aplicării 
Proiectului de interes public judeţean „PENTRU SIGURANŢA  CETĂŢEANULUI”  între Consiliul 
judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba, iniţiat de domnul Ion Dumitrel, 
preşedinte al Consiliului judeţean Alba; 
         Văzând: 
          Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia economică şi administrarea 
domeniului public şi privat. 
         Având în vedere prevederile: 

- Hotărârea Guvernului României nr.787/2002  privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Autorităţii teritoriale de ordine publică; 

- Legea 511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005; 
- Art. 104-(1) lit. s) din Legea Administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

         În temeiul art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 
         Art.1.  Se aprobă Convenţia de cooperare în vederea aplicării  Proiectului de interes public 
judeţean „PENTRU SIGURANŢA CETĂŢEANULUI” între Consiliul judeţean Alba şi 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba. 
         Art. 2. Se alocă suma de 85 milioane lei pentru finanţarea Proiectului  de interes public 
judeţean „PENTRU SIGURANŢA CETĂŢEANULUI” între Consiliul judeţean Alba şi 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba. 
         Finanţarea proiectului se va derula în condiţiile Convenţiei de cooperare în vederea aplicării  
Proiectului de interes public judeţean „PENTRU SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ” între Consiliul 
judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba - potrivit anexei – parte întegrantă a 
prezentei hotărâri. 
         Art. 3. Direcţia de Dezvoltare şi Bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 
- Prefecturii judeţului Alba ; 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba ; 
- Trezoreriei municipiului Alba Iulia ; 
- Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba ; 
- Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba ; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul Propriu al Consiliului judeţean Alba. 
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