
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Protocolului de prietenie şi cooperare între  

judeţul Alba, România şi Departamentul la Manche din Republica Franceză 
 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 28.04.2005; 
 Văzând: 

•  Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii 
Protocolului de prietenie şi cooperare între judeţul Alba, România şi 
Departamentul la Manche din Republica Franceză. 

•  Raportul de specialitate al Direcţiei relaţii publice şi informatică, nr. 
3851/13.04.2005. 

•  Adresa Ministerului Afacerilor Externe nr. E VI – 1/148, înregistrată sub 
numărul 251/28.01.2005 prin care se comunică avizul favorabil pentru 
proiectul Protocolului de prietenie şi cooperare între judeţul Alba, România 
şi departamentul la Manche din Republica Franceză. 

•  Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 “Comisia de cultură, culte, 
învăţământ, sport şi turism”. 

Având în vedere art. 14 - (2), art. 104 – (1), lit. “r” şi art. 114 – (1) 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  
   

H O T Ă R Â R E 
 

Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de prietenie şi cooperare între judeţul Alba, 
România şi Departamentul la Manche din Republica Franceză, conform anexelor, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Protocolul de prietenie şi cooperare este redactat în limba română şi tradus în limba 
franceză, cele două exemplare având aceeaşi valoare juridică. 

Art. 2. Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze Protocolul 
de prietenie şi cooperare între judeţul Alba, România şi Departamentul la Manche din 
Republica Franceză. 
  

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Prefecturii judeţului Alba; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Alba. 
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