
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 144/2007 privind aprobarea 
participării Judeţului Alba, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară “Centrul Transilvaniei”,  
cu modificările şi completările ulterioare 

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

- Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
144/2007 privind aprobarea participării Judeţului Alba, în calitate de membru fondator la 
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Centrul Transilvaniei”, cu modificările şi 
completările ulterioare, înregistrat sub nr. 152/14.07.2011 iniţiat de preşedintele Consiliului 
Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr. 144/2007 privind aprobarea participării Judeţului Alba, în calitate de membru 
fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Centrul Transilvaniei”, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete nr. 9024 / 14.07.2011; 
Văzând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 Mediu de afaceri şi cooperare 

internaţională  
- Prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art.35 alin. (3), (4) şi (6) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale; 

Având în vedere prevederile art. 11, 12, 13, 91, alin (6), litera c), ale art. 92 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 În temeiul art. 97, alin. (1) şi 115, alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. I. Se aprobă modificarea art. 7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 144/2007 
privind aprobarea participării Judeţului Alba, în calitate de membru fondator la constituirea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Centrul Transilvaniei”, cu modificările şi completările 
ulterioare, care va avea următorul cuprins: 

 
„Art. 7. Se desemnează ca reprezentanţi ai Judeţului Alba pentru a face parte din Consiliul de 
Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” domnul Sorin 
Ioan Bumb, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba şi doamna Marilena Nicoleta Moga, 
consilier aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.” 



 
 Art. II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se 
comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”; 
- Doamnei Marilena Nicoleta Moga, consilier aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 
 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL JUDEŢULUI 

Mariana HURBEAN 
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