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 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea asocierii Consiliului judeţean Alba în vederea constituirii Asociaţiei judeţene a 

producătorilor de legume şi fructe Alba 
 
 

         Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 august 2009 
         Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului judeţean 
Alba în vederea constituirii Asociaţiei judeţene a producătorilor de legume şi fructe Alba; 

- Raportul de specialitate nr.10851 din 19 august 2009 al Direcţiei juridică şi cancelarie. 
Văzând: 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.5 – „Comisia mediu de afaceri şi cooperare 
internaţională”. 

         Având în vedere prevederile: 
- Ordonanţei Guvernului României nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Art.91 alin.(1) lit.”b” coroborat cu alin.(6) lit.a) şi art.124 din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată; 
- Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.23 din 27 februarie 2009 pentru adoptarea Strategiei de 

dezvoltare rurală a judeţului Alba pe perioada 2007-2013. 
         În temeiul art.97 – (1) şi art.115 – (1) lit.”c” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

         Art.1. Se aprobă asocierea Consiliului judeţean Alba cu persoanele fizice şi juridice prevăzute în 
Anexa – parte integrantă a prezentei hotărâri, în vederea constituirii în calitate de membri fondatori, a 
Asociaţiei judeţene a producătorilor de legume şi fructe Alba. 
         Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 100 lei, reprezentând aportul în bani al Consiliului judeţean Alba 
la patrimoniul iniţial al Asociaţiei. 
         Art.3. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, se desemnează în calitate de 
reprezentant al Consiliului judeţean Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei judeţene a producătorilor de 
legume şi fructe Alba . 
         Art.4. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a imobilului – clădire - situat în municipiul Aiud, strada 
Mărăşeşti nr.66, înscris în C.F.nr.10477 Aiud, nr.top.2666/93/1 şi 2667/1/93/1, proprietate privată a 
judeţului Alba, cu destinaţia de sediu al Asociaţiei judeţene a producătorilor de legume şi fructe Alba, pe 
perioada funcţionării acesteia. 
         Art.5. Direcţia tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba va duce la 
îndeplinire prevederile art.4 din prezenta hotărâre. 
 
         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba; 
- Asociaţiei judeţene a producătorilor de legume şi fructe Alba . 

 
PREŞEDINTE, 

           Ion Dumitrel 
 

                                                                                                                                            Contrasemnează, 
p.Secretarul judeţului 
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http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%201%20H166.pdf�

