
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 70/25 martie 2010  
privind aprobarea asocierii Consiliului judeţean Alba în vederea constituirii Asociaţiei 

crescătorilor de bovine „Bălţata Românească” din judeţul 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.70/25 martie 2010 privind aprobarea asocierii Consiliului judeţean Alba în 
vederea constituirii Asociaţiei crescătorilor de bovine „Bălţata Românească” din judeţul Alba; 
 - Raportul de specialitate comun nr.10560/17.08.2011 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete 
şi Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică;  
 Luând în considerare: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.70/25 martie 2010 privind aprobarea asocierii 
Consiliului judeţean Alba în vederea constituirii Asociaţiei crescătorilor de bovine „Bălţata 
Românească” din judeţul Alba; 

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

Adunarea Generală a Asociaţiei crescătorilor de bovine „Bălţata Românească” din judeţul 
Alba, înregistrată sub nr. 10553/17.08.2011; 

Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 – Comisia mediu de 
afaceri şi cooperare internaţională;  

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. unic. Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.70/25 martie 2010 privind aprobarea 
asocierii Consiliului judeţean Alba în vederea constituirii Asociaţiei crescătorilor de bovine 
„Bălţata Românească” din judeţul Alba, se modifică după cum urmează: 
 1. ,,Art.1. Se aprobă aderarea Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba la Asociaţia 
crescătorilor de bovine „Bălţata Românească” din judeţul Alba” 
 2. ,,Art.2. Domnul Zaharie Vasile, 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 crescătorilor de bovine Alba.’’ 
 

Prezenta hotărâre se comunică şi se înaintează: 
 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
 - Asociaţiei crescătorilor de bovine „Bălţata Românească” din judeţul Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
- Domnului Zaharie Vasile, consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului judeţean Alba  
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