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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Convenţiei de Cooperare între Consiliul judeţean Alba şi Consiliul local al 
comunei Arieşeni pentru dezvoltarea zonei turistice „ Bubeşti-Poiana Vârtop”, judeţul Alba 

  
 
  Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 16 iulie 2005; 
 Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de Cooperare 

între Consiliul judeţean Alba şi Consiliul local al comunei Arieşeni pentru dezvoltarea zonei 
turistice „ Bubeşti-Poiana Vârtop”, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr.  7247/2005 al Direcţiei tehnice privind necesitatea aprobării 
Convenţiei de Cooperare între Consiliul judeţean Alba şi Consiliul local al comunei Arieşeni pentru 
dezvoltarea zonei turistice „ Bubeşti-Poiana Vârtop”, judeţul Alba; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1- „ economică şi administrarea domeniului 
public şi privat” 

Având în vedere prevederile: 
-  art. 31-(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003  privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.108/2004; 
-  art.104 –(1), lit. „c”  şi „r”  şi  art. 116- (3) din  Legea administraţiei publice locale nr. 

215/200 cu modificările şi completările ulterioare. 
În temeiul art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, adoptă prezenta  
 

H O T Ă R Â R E: 
 

  Art.1. Se aprobă Convenţia de Cooperare între Consiliul judeţean Alba şi Consiliul local al 
comunei Arieşeni pentru dezvoltarea zonei turistice „ Bubeşti-Poiana Vârtop”, judeţul Alba, potrivit 
anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.2. Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze în numele şi pentru 
autoritatea administrativă judeţeană, Convenţia de Cooperare anexată. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului  judeţului Alba ; 
- Consiliului local al comunei Arieşeni ; 
- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Ion Dumitrel  
                                                                              
                                                                               Contrasemnează 
                                                        SECRETAR GENERAL  
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