
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind asocierea judeţului Alba în vederea constituirii Asociaţiei „COPARD” 

 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.04.2011, 
 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Alba în vederea 
constituirii Asociaţiei „COPARD”; 

- Raportul nr.5204/19.04.2011 al Direcţiei de dezvoltare şi bugete, la proiectul de hotărâre 
privind asocierea judeţului Alba în vederea constituirii Asociaţiei „COPARD”. 
Văzând: 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 – mediu de afaceri şi cooperare 
internaţională. 
Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. (6), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

 
HOTĂRĂRE 

 
         Art. 1  Se aprobă asocierea Judeţului Alba, prin Consiliul judeţean Alba, cu Regia 

Naţională a Pădurilor – ROMSILVA prin Direcţia Silvică Alba Iulia, Asociaţia „ALBA VERDE” 
şi domnul Dan Teodor, pentru înfiinţarea Asociaţiei „COPARD”.  

Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei „COPARD”, prevăzute în Anexa 
nr. 1 şi  Anexa nr.2 - părţi integrante ale prezentei hotărâri.  

Art. 3 Se aprobă participarea judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba,la patrimoniul 
iniţial al Asociaţiei „COPARD” cu o contribuţie în numerar în valoare de 200  (două sute) lei.  

Art. 4  Se împuterniceşte Preşedintele Consiliul judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, să 
semneze Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei „COPARD”. 

Art. 5 Se desemnează preşedintele Consiliului judeţean Alba, Dl. Ion Dumitrel, 
reprezentantul judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei 
„COPARD”. 
 
         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului  - judeţul Alba; 
- Direcţiei Silvice Alba Iulia; 
- Asociaţiei „ALBA VERDE”;  
- Domnului Dan Teodor. 

 
 PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 
                                                                                                        Contrasemnează,  
                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 
                                                                                                      Mariana HURBEAN 

Alba Iulia, 21 aprilie 2011 
Nr.111 
 

www.cjalba.ro/texte1/An2011/hotarari-2011/Anexa1 H111.pdf
www.cjalba.ro/texte1/An2011/hotarari-2011/Anexa2 H111.pdf

