
 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  

HOTĂRÂRE 
privind participarea Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, la constituirea asociaţiei  

,,HANDBAL CLUB ALBA-SEBEŞ”, în calitate de membru fondator  
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 iulie 2011;  
Luând în dezbatere:  

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Judeţului Alba, prin 
Consiliul Judeţean Alba, la constituirea asociaţiei ,,HANDBAL CLUB ALBA-SEBEŞ”, 
în calitate de membru fondator;  

- Raportul Direcţiei relaţii publice şi informatică nr. 8881 din 11 iulie 2011 privind 
participarea Judeţului Alba, prin Consiliul judeţean Alba, la constituirea asociaţiei 
,,HANDBAL CLUB ALBA-SEBEŞ”, în calitate de membru fondator ;  

- Avizul favorabil al Comisiei nr.4 – „Comisia educaţie, cultură, tineret, ONG-uri şi 
sport” 

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

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

republicata, cu modificările şi completările ulterioare;  
În temeiul art. 97 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. (c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta:  
 

HOTĂRÂRE  
 

Art. 1 Se aprobă participarea Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, în calitate de membru 
fondator la constituirea asociaţiei ,,HANDBAL CLUB ALBA-SEBEŞ”, potrivit Actului constitutiv şi 
Statutului, părţi integrante ale prezentei hotărâri.  

Art. 2 Se alocă suma de 800 lei din bugetul propriu al judeţului Alba, reprezentând aportul în bani 
la patrimoniul iniţial al persoanei juridice fără scop lucrativ – asociaţia ,,HANDBAL CLUB ALBA-
SEBEŞ”.  

Art. 3 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel să semneze 
Actul constitutiv şi Statutul asociaţiei ,,HANDBAL CLUB ALBA-SEBEŞ’’.   

Art. 4 Doamna Negruţ Liliana se desemnează reprezentant al Consiliului judeţean Alba în 
Adunarea Generală a asociaţiei ,,HANDBAL CLUB ALBA-SEBEŞ”. 

Art. 5 Domnul Bodea Ioan se desemnează reprezentant al Consiliului judeţean Alba în Consiliul 
Director al asociaţiei ,,HANDBAL CLUB ALBA-SEBEŞ”. 

     
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică :  

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;  
- Membrilor fondatori ai asociaţiei ,,HANDBAL CLUB ALBA-SEBEŞ” ;  
- Direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  
 
 

PREŞEDINTE                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                         Ion Dumitrel                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI  
                                                                                                                Mariana Hurbean 
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