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HOTĂRÂRE privind acordul de asociere în participaţiune a Consiliului judeţean Alba cu  
Consiliul local al municipiului Alba Iulia, pentru înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unui 
Incubator de afaceri în municipiul Alba Iulia 

 
 
 Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 22 decembrie 2005; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive  la Proiectul de hotărâre privind acordul de asociere în participaţiune a 
Consiliului judeţean Alba cu  Consiliul local al municipiului Alba Iulia, pentru înfiinţarea, 
funcţionarea şi dezvoltarea unui Incubator de afaceri în municipiul Alba Iulia; 

- Proiectul de hotărâre privind acordul de asociere în participaţiune a Consiliului judeţean Alba 
cu  Consiliul local al municipiului Alba Iulia, pentru înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea 
unui Incubator de afaceri în municipiul Alba Iulia; 

- Adresa nr. 23550/2005 a Primăriei municipiului Alba Iulia, privind propunerea asocierii 
dintre Consiliul judeţean Alba şi Primăria municipiului Alba Iulia pentru cofinanţarea 
lucrărilor de amenajare a spaţiilor destinate incubatorului de afaceri din municipiul Alba 
Iulia, având amplasamentul situat în zona str. Vasile Goldiş, fost CT3; 

- Procedura privind implementarea Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare 
de incubatoare de afaceri în România;   

- Raportul comun nr. 13618/16.12.2005 al Direcţiei tehnice şi Direcţiei de dezvoltare bugete, 
privind acordul de asociere în participaţiune a Consiliului judeţean Alba cu  Consiliul local al 
municipiului Alba Iulia, pentru înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unui Incubator de 
afaceri în municipiul Alba Iulia; 

Văzând : 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economică şi 

administrarea domeniului public şi privat. 
Având în vedere prevederile : 

- art.104 – (1), litera “s” şi “t” din  Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

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

HOTĂRÂRE 
 

Articol unic. Se emite acordul de asociere în participaţiune a Consiliului judeţean Alba cu  
Consiliul local al municipiului Alba Iulia, pentru înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unui 
Incubator de afaceri în municipiul Alba Iulia, în condiţiile Memorandumului de înţelegere dintre 
Primăria municipiului Alba Iulia şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi ale 
Procedurii privind implementarea Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de 
incubatoare de afaceri în România. 

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

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ; 
- Consiliului local al municipiului Alba Iulia; 



- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
 

            PREŞEDINTE 
           Ion DUMITREL 

             
 
                                    Contrasemnează, 

                                                               SECRETAR GENERAL  
                                                                                       Mariana HURBEAN 
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