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HOTĂRÂRE  
privind aprobarea aderării Consiliului judeţean Alba la Asociaţia cultivatorilor de sfeclă de zahăr din 

judeţul Alba 
 
 
 
 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 octombrie 2009; 
 Luând în dezbatere: 
 - Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Consiliului judeţean Alba la 
Asociaţia cultivatorilor de sfeclă de zahăr din judeţul Alba; 
 - Raportul de specialitate comun al Direcţiei juridică şi cancelarie şi Direcţiei de dezvoltare şi bugete 
nr.12.994/9.10.2009. 
 Văzând adresa Asociaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr din judeţul Alba, nr.1/14.09.2009.  
 Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 – „Mediu de afaceri şi cooperare 
internaţională”. 

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

 - art.91 alin.(6) lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 - Hotărârea nr.23/27 februarie 2009 a Consiliului judeţean Alba privind  adoptarea „Strategiei de 
dezvoltare rurală a judeţului Alba pe perioada 2007-2013”; 

În temeiul art.97-(1) şi 115-(1) litera “c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 
HOTĂRĂRE: 

  
 Art.1. Se aprobă aderarea Consiliului judeţean Alba la Asociaţia cultivatorilor de sfeclă de zahăr din 
judeţul Alba. 
 Art.2. Se alocă, din bugetul propriu al Consiliului judeţean Alba, suma de 20.000 lei reprezentând 
cotizaţia Consiliului judeţean Alba la Asociaţia cultivatorilor de sfeclă de zahăr din judeţul Alba. 
 Art.3. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, se desemnează  reprezentantul 
Consiliului judeţean Alba în Comitetul director al Asociaţiei cultivatorilor de sfeclă  de zahăr din judeţul Alba. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
 - Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba; 
 - Asociaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr din judeţul Alba. 
  
 
 
      PREŞEDINTE, 
    ION DUMITREL                                                                                           Contrasemnează 
                                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                         MARIANA HURBEAN 
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