
ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

 

HOTARARE 

privind desemnarea Consiliului judetean Alba, in calitate de achizitor unic pentru achizitia 

publica a serviciului “Elaborarea studiului <Proiect de dezvoltare turistica si a domeniului 

schiabil din zona Arieseni, judetul Alba>” 

 

 

 Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta extraordinara din data de 16 februarie 2006; 

 Luand in dezbatere: 

 - Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind desemnarea Consiliului judetean 

Alba, in calitate de achizitor unic pentru achizitia publica a serviciului “Elaborarea studiului 

<Proiect de dezvoltare turistica si a domeniului schiabil din zona Arieseni, judetul Alba>”; 

 - Raportul de specialitate al Directiei Dezvoltare si Bugete nr.1378/07.02.2006; 

 - Conventia de Cooperare nr.7495/1260/18 iulie 2005, incheiata intre Consiliul judetean 

Alba si Consiliul local al comunei Arieseni, aprobata prin Hotararea nr.170 din 16 iulie 2005 a 

Consiliului judetean Alba; 

            - Hotararea Consiliului local al comunei Arieseni nr.9/02.02.2006 privind aprobarea 

desemnarii Consiliului judetean Alba, in calitate de achizitor unic pentru achizitia publica a 

serviciului “Elaborarea studiului <Proiect de dezvoltare turistica si a domeniului schiabil din 

zona Arieseni, judetul Alba>”; 

         Vazand avizul favorabil al Comisiei nr.1 – Comisia economica si administrarea domeniului 

public si privat. 

 Avand in vedere prevederile: 

 - art.5 alin.(2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.60/2001 privind achizitiile 

publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.212/2002; 

 - art. 104, lit.”r” si “s” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001; 

 In temeiul art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si 

completarile ulterioare, adopta prezenta: 

 

HOTARARE 
 

 Art. unic Se desemneaza Consiliului judetean Alba, in calitate de achizitor unic, pentru 

achizitia publica a serviciului “Elaborarea studiului <Proiect de dezvoltare turistica si a 

domeniului schiabil din zona Arieseni, judetul Alba>”, ce reprezinta o prima etapa in realizarea 

obiectivelor stabilite prin Conventia de Cooperare nr.7495/1260/18 iulie 2005, incheiata intre 

Consiliul judetean Alba si Consiliul local al comunei Arieseni, aprobata prin Hotararea nr.170 

din 16 iulie 2005 a Consiliului judetean Alba. 

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

  - Institutiei Prefectului – judetul Alba; 

  - Consiliului Local al comunei Arieseni; 

  - Directiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judetean Alba. 

 

 

        PRESEDINTE, 

         Ion Dumitrel             

                                                                                                             Contrasemneaza 

                                                                                                     SECRETAR GENERAL 

                                                                                                             Mariana Hurbean 

Alba Iulia, 16 februarie 2006 
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