
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 166/27 august 2009 
privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Alba în vederea constituirii 

Asociaţiei judeţene a producătorilor de legume şi fructe Alba  
 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 august 2011; 
 Luând în dezbatere: 
 - expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului judeţean Alba nr. 166/27 august 2009 privind aprobarea asocierii Consiliului 
Judeţean Alba în vederea constituirii Asociaţiei judeţene a producătorilor de legume şi 
fructe Alba; 
 - raportul de specialitate comun nr.10556 din 17 august 2011 al Direcţiei de 
Dezvoltare şi Bugete şi al Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică;  
Văzând: 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 – mediu de afaceri şi cooperare 
internaţională. 
 Luând în considerare: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 166/27 august 2009 privind aprobarea 
asocierii Consiliului Judeţean Alba în vederea constituirii Asociaţiei judeţene a 
producătorilor de legume şi fructe Alba; 

Văzând:  
- Cererea de renunţare la calitatea de reprezentat al Consiliului Judeţean Alba în 

Adunarea Generală a Asociaţiei judeţene a cultivatorilor de cereale şi plante tehnice 
Alba, înregistrată sub nr.10550/17 august 2011. 

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. I. Prevederile art.1şi 3 din Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 166/27 
august 2009 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Alba în vederea constituirii 
Asociaţiei judeţene a producătorilor de legume şi fructe Alba, se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 1. ,,Art. 1 - Se aprobă asocierea Judeţului Alba, prin Consiliul judeţean Alba, cu 
persoanele fizice şi juridice prevăzute în Anexa – parte integrantă a prezentei hotărâri, în 
vederea constituirii în calitate de membri fondatori a Asociaţiei judeţene a producătorilor 
de legume şi fructe Alba’’ 



 2. ,,Art.3 - Doamna Moga Marilena, consilier superior în cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului judeţean Alba se desemnează, în calitate de reprezentant al 
Judeţului Alba în Adunarea generală a Asociaţiei judeţene a producătorilor de legume şi 
fructe Alba ’’ 
         Art.II. Prevederile art.2, 4 şi 5 din Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 166/27 
august 2009, rămân nemodificate. 
          
 

Prezenta hotărâre se comunică şi se înaintează: 
 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
 - Asociaţiei judeţene a producătorilor de legume şi fructe Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
- Doamnei Moga Marilena.  
 

  PREŞEDINTE,                                                                 
Ion DUMITREL 
 

Contrasemenează, 
p.Secretarul judeţului  

Liliana NEGRUŢ                                                                                        
 
Alba Iulia, 25.08.2011 
Înregistrat sub nr.164 
 
 
 
 
 


