
ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

HOTARARE 

privind aprobarea incheierii Acordului de asociere intre Consiliul judetean Alba si 

Asociatia „ Clubul Sportiv Carpat Rally & Raid” Bucuresti in vederea organizarii 

competitiei internationale „Carpat Express Rally Raid” 

 

 Consiliul judetean Alba intrunit in sedinta ordinara la data de 16 iulie 2005; 

 Luand in dezbatere; 

- Proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de asociere intre 

Consiliul judetean Alba si Asociatia „ Clubul Sportiv Carpat Rally & Raid” 

- Expunerea de motive privind aprobarea incheierii Acordului de asociere intre 

Consiliul judetean Alba si Asociatia „ Clubul Sportiv Carpat Rally & Raid” Bucuresti in 

vederea organizarii competitiei internationale „Carpat Express Rally Raid” 

- Raportul Directiei de dezvoltare si bugete nr.7288/2005, 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, Economica si administrarea 

domeniului public si privat, 

Avand in vedere prevederile art.104 alin (1), lit.”n” si „s” din Legea 

Administratiei publice locale nr.215/2001, cu completarile si modificarile ulterioare; 

In temeiul art.109 din Legea Administratiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea, 

 

HOTARARE 

Art.1 : Se aproba Acordul de asociere incheiat intre Consiliul judetean si 

Asociatia Clubului sportiv Carpat Rally & Raid in vederea organizarii competitiei, „ 

Carpat Express Rally Raid judetul Alba, 6-10 august 2005, conform anexei nr.1 parte 

integranta a prezentei hotarari. 

Art.2 : Se aloca suma de 45.000 lei RON din bugetul Consiliului judetean Alba 

pentru organizarea competitiei internationale” Carpat Express Rally Raid” 

Utilizarea sumei se va face in conditiile Acordului de asociere, in vederea 

desfasurarii competitiei sportive de interes public judetean” Carpat Express Rally Raid” 

incheiat intre Consiliul judetean Alba si Asociatia „Clubul Sportiv Carpat Rally Raid in 

limitele prevederilor bugetului actiunii conform anexei 2, parte integranta a prezentei 

hotarari. 

Art.3 :Directia de Dezvoltare si bugete va duce la indeplinire prevederile 

prezentei hotarari. 

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica 

- Institutia Prefectului – Judetului Alba 

- Directiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judetean Alba 

- Asociatiei” Clubul Sportiv Carpat Rally& Raid” Bucuresti 
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