
ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂRE 
privind participarea Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, la constituirea asociaţiei  

,,HANDBAL CLUB ALBA-SEBEŞ”, în calitate de membru fondator  
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 august 2011;  
Luând în dezbatere:  
 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 

judeţean Alba nr. 136/28 iulie 2011 privind participarea Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, la 
constituirea asociaţiei ,,HANDBAL CLUB ALBA-SEBEŞ”, în calitate de membru fondator;  

- Raportul Direcţiei relaţii publice şi informatică nr. 10609 din 18 august 2011 privind aprobarea 
modificării Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 136/28 iulie 2011 privind participarea Judeţului Alba, 
prin Consiliul Judeţean Alba, la constituirea asociaţiei ,,HANDBAL CLUB ALBA-SEBEŞ”, în calitate 
de membru fondator;   

- Avizul favorabil al Comisiei 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;  
- art. 91 (6) lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
În temeiul art. 97 alin. (1) şi art. 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 modifică actul constitutiv şi statutul asociaţiei ,,HANDBAL CLUB ALBA-SEBEŞ” în 
sensul că va avea calitatea de asociat COLEGIUL NAŢIONAL ,,LUCIAN BLAGA’’, persoană juridică 
română organizată sub forma unei instituţii publice, cu sediul în Sebeş, str. Călugăreni, nr. 49, judeţul 
Alba, reprezentată legal prin domnul Nicolae Nicuşor Moga, având CI seria AX Nr. 103307, CNP 
1570821014308, eliberat de municipiul Sebeş la data de 07.03.2002,  în loc de CLUBUL SPORTIV 
MUNICIPAL SEBEŞ, potrivit anexelor 1 şi 2, părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. II  Art. 2 al Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 136/28 iulie 2011 privind participarea 
Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, la constituirea asociaţiei ,,HANDBAL CLUB ALBA-
SEBEŞ”, în calitate de membru fondator, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

,,Art. 2. -  Se alocă suma de 400 lei din bugetul propriu al judeţului Alba, reprezentând aportul în 
bani la patrimoniul iniţial al persoanei juridice fără scop lucrativ – asociaţia ,,HANDBAL CLUB 
ALBA-SEBEŞ”.  

     
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică :  

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;  
- Membrilor fondatori ai asociaţiei ,,HANDBAL CLUB ALBA-SEBEŞ” ;  
- Direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  
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http://www.cjalba.ro/texte1/An2011/hotarari-2011/Anexa1,2 H169.pdf

