
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a 
 Asociaţiei „Pro Tinereţe” 

 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 august 2011; 
 Luând în dezbatere: 
 - Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei „Pro Tinereţe”; 
 - Raportul de specialitate comun nr. 10584/18.08.2011 al Direcţiei relaţii publice şi 
informatică şi al Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică;  
 Luând în considerare: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 86/27 martie 2008 privind aprobarea 
participării Judeţului Alba, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei „Pro 
Tinereţe” ; 

Văzând:  
- Cererea de renunţare la calitatea de reprezentat al Judeţului Alba în Adunarea 

Generală  a Asociaţiei „Pro Tinereţe”, înregistrată sub nr.10548/17.08.2011; 
Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate 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. 
 În temeiul art. 97 alin.(1) şi 115 alin. (1) litera “c” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art.1 Se desemnează doamna  Oprean Sorina, consilier principal în cadrul Consiliului 
Judeţean Alba, în calitate de reprezentant  al Judeţului Alba în Adunarea Generală a 
Asociaţiei „Pro Tinereţe”. 
 Art. 2 Începând cu data prezentei hotărâri, prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr.86/27 martie 2008 privind aprobarea participării Judeţului Alba, în calitate 
de membru fondator la constituirea Asociaţiei „Pro Tinereţe” îşi încetează aplicabilitatea. 
 

Prezenta hotărâre se comunică şi se înaintează: 
 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
 - Asociaţiei „Pro Tinereţe” 

- Doamnei Oprean Sorina 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  
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