
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTARARE 
privind aprobarea Acordului cadru de parteneriat între Consiliul Judeţean Alba şi consiliile locale 
ale comunelor din Judetul Alba care vor participa la implementarea Proiectului  „Achizitionare si 

plantare arbori” 
 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 23 septembrie 2010; 
Luând în dezbatere: 
        -   Expunerea de motive  la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului cadru de parteneriat 
între Consiliul Judeţean Alba şi consiliile locale ale comunelor din Judetul Alba  care vor participa la 
implementarea Proiectului  “Achizitionare si plantare arbori”;  
       -   Raportul nr. 11633/14.09.2010 al Directiei Tehnice la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Acordului cadru de parteneriat între Consiliul Judeţean Alba şi consiliile locale ale comunelor din Judetul 
Alba care vor participa la implementarea Proiectului  „Achizitionare si plantare arbori”;  
Văzând: 
        -   Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 – Comisia de dezvoltare urbanistică, organizarea 
si amenajarea teritoriului, investitii, turism, mediu si gestionarea patrimoniului judetului;  
Ţinând cont de prevederile;  
        -  Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 19 din 28 ianuarie 2010 privind stabilirea bugetului general 
al judetului Alba, aprobarea bugetului propriu al judetului Alba, aprobarea bugetului institutiilor publice 
finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 
evidentiate în afara bugetului, pe anul 2010; 
 Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 215/2001  privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

In temeiul art. 97 (1) şi art.115 alin (1) lit. „c”  din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta  
 

H O T Ă R Â R E: 
 

     Art. 1. Se aprobă Acordul cadru de parteneriat între Consiliul Judeţean Alba şi consiliile locale ale 
comunelor din Judetul Alba care vor participa la implementarea Proiectului “Achizitionare si plantare 
arbori”, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 
     Art. 2. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, să semneze  
Acordul cadru de parteneriat, aprobat potrivit art. 1 al prezentei hotărâri. 
 
     Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel prin  Direcţia Tehnică va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
     Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba 
- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba. 

 
PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 
                                                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                               p.  SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 
                                                                                                                      Liliana Negrut 
Alba Iulia, 23.09.2010 
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http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%201%20H159.pdf



