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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Alba şi Asociaţia Română pentru Cultură,  
în vederea promovării proiectului „Mărturii etnografice. Mai aproape de cultură”,  

finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional 
 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 25 august 2011; 
 Luând în dezbatere: 

• Expunerea de motive şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de 
parteneriat între Judeţul Alba şi Asociaţia Română pentru Cultură, în vederea 
promovării proiectului „Mărturii etnografice. Mai aproape de cultură”, finanţat de 
Administraţia Fondului Cultural Naţional; 

• Raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete şi Direcţiei Relaţii 
Publice şi Informatică, nr. 9741 din 01 august 2011.  

Văzând: 
• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 – „Educaţie, cultură, tineret, ONG-

uri şi sport”. 
Având în vedere prevederile: 

• Art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Art. 91 - (1) lit. „e” coroborat cu (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) lit. „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 parteneriat încheiat între Judeţul Alba şi Asociaţia Română 
pentru Cultură, parte integrantă a prezentei hotărâri.  

 
Art. 2. Se alocă din bugetul propriu al Judeţului Alba suma de 8.889 lei, reprezentând 

cofinanţare de 23% în cadrul proiectului de interes public judeţean „Mărturii etnografice. Mai aproape 
de cultură”, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. 

 
Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete şi Direcţia 

Relaţii Publice şi Informatică, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 
- Asociaţiei Române pentru Cultură; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
             PREŞEDINTE, 

        ION DUMITREL 
                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                  p. SECRETARUL JUDEŢULUI 
                LILIANA NEGRUŢ  

Alba Iulia, 25.08.2011 
Nr. 153 
 
 

http://www.cjalba.ro/texte1/An2011/hotarari-2011/Anexa1 H153.pdf

