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HOTARARE 
privind asocierea Consiliului Judetean Alba cu Consiliul Local Teius, Consiliul local Salciua, Consiliul local 

Ciugud si Asociatia judeteana a crescatorilor de bovine Alba, Asociatia crescatorilor de bovine ,,Baltata 
Romaneasca ,Asociatia, crescatorilor de taurine,Ariesul ,,Cimpeni si Asociatia crescatorilor de ovine din judetul 
Alba,in vederea organizarii ,,Expozitiilor de animale cu vanzare prin licitatie”in cadrul targurilor traditionale de 

animale 
 
 
      Consiliul Judetean Alba , intrunit in sedinta ordinara la data de 22 iulie 2010. 
      Luand in dezbatere: 
      - Expunerea de motive la  proiectul de hotarare  privind asocierea Consiliului Judetean Alba cu Consiliul Local Teius 
si Asociatia crescatorilor de bovine Alba, Asociatia crescatorilor de taurine ,,Ariesul ” Cimpeni, Asociatia crescatorilor 
de bovine ,,Baltata Romaneasca si Asociatia crescatorilor de ovine din judetul Alba,in vederea organizarii ,,Expozitiilor 
de animale cu vanzare prin licitatie”in cadrul targurilor traditionale de animale 
      - Raportul de specialitate al Directiei Dezvoltare si Bugete nr.8731/ 14.07.2010; 
      -Acordul de asociere,inregistrat la Consiliul Judetean Alba sub nr.8743/14.07.2010;  
     Avand in vedere prevederile: 

- Art. 91 alin.(1) lit,,b”coroborat cu alin.(6) lit.a si lit c,din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale,republicata; 

- Hotararea Consiliului Judetean Alba ne.23/27 februarie 2009 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare rurala a 
judetului Alba  pe perioada 2007-2013; 

- Vazand avizul faforabil al Comisiei de specialitate nr.5 – Mediu de afaceri si cooperare internationala; 
    In temeiul art.97-(1) si 115- lit.,,c” din Legea administratiei publice locale,republicata adopta prezenta  
 

HOTARARE 
 
          Art.1. Se aproba acordul de asocierea dintre Consiliului Judetean Alba cu  Consiliul local Teius, Consiliul local 
Salciua ,Consiliul local Ciugud si Asociatia crescatorilor de bovine Alba, Asociatia judeteana a crescatorilor de bovine 
,,Baltata Romaneasca ,Asociatia crescatorilor de taurine ,,Ariesul ,,Cimpeni si Asociatia crescatorilor de ovine din 
judetul Alba,in vederea organizarii ,,Expozitiilor de animale cu vanzare prin licitatie”in cadrul targurilor traditionale de 
animale. 
         Art. 2. Acordul de asociere face parte integranta din prezenta hotarare. 
         Art. 3. Direcţia dezvoltare şi bugete va duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 
 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba se comunică şi se înaintează : 
- Instituţiei Prefectului- judeţul Alba ; 
- Directiei Dezvoltare si Bugete ; 
- Asociatia judeteana a  crescatorilor de bovine Alba; 
- Asociatia crescatorilor de bovine ,,Baltata Romaneasca; 
- Asociatia crescatorilor de ovine din judetul Alba; 
- Asociatia crescatorilor de taurine,Ariesul ,,Cimpeni; 
- Consiliului local al orasului Teius; 
- Consiliului local al comunei Ciugud; 
- Consiliului local alComunei Salciua; 
-  
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