
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Acordului de cooperare  pentru  aplicarea Proiectului de interes public judeţean 

„Operativitate în intervenţie pentru siguranţa comunităţii” 
 

         Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iunie 2011;  
         Luând în dezbatere : 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru  
aplicarea Proiectului de interes public judeţean „Operativitate în intervenţie pentru siguranţa comunităţii” 
              - proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Alba pentru  aplicarea Proiectului de interes public judeţean „Operativitate în intervenţie pentru 
siguranţa comunităţii” 

- Raportul de specialitate nr.7586/14.06.2011 al Direcţiei de dezvoltare şi bugete. 
- Nota de fundamentare  nr.931/10.06.2011 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba. 
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.33/2011 privind aprobarea 

bugetului general al judeţului Alba, aprobarea bugetului propriu al judeţului Alba, aprobarea bugetului 
creditelor interne şi aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pe anul 2011; 
             Văzând: 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – administraţie publică locală, juridică şi 
ordine publică. 

Având în vedere prevederile: 
• art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române; 
• art. 7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine 

publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 787/2002; 
• art. 91 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) lit. a)  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 

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

H O T Ă R Â R E 
 
          Art.1.  Se aprobă Acordul de cooperare pentru  aplicarea Proiectului de interes public judeţean 
„Operativitate în intervenţie pentru siguranţa comunităţii”- potrivit anexei – parte integrantă a prezentei  
hotărâri. 

Art. 2.    Direcţia de Dezvoltare şi Bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
    
         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba ; 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba ; 
- Trezoreriei Municipiului Alba Iulia ; 
- Inspectoratului de Poliţie  Judeţean Alba ; 
- Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba ; 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete. 

 
                          PREŞEDINTE, 
                        ION   DUMITREL            
                                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                                                                MARIANA  HURBEAN 
 
Alba Iulia, 23.06.2011 
NR. 125 
 

http://www.cjalba.ro/texte1/An2011/hotarari-2011/AnexaH125.pdf

	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA
	HOTĂRÂRE

	         Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iunie 2011; 
	Alba Iulia, 23.06.2011


