
ROMANIA 

JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 

 

 
HOTARARE 

privind aprobarea Conventiei de Cooperare intre Consiliul judetean Alba si Consiliul local al 

comunei Lupsa pentru "Restaurare, reparare si amenajare Muzeu Lupsa", judetul Alba 

 

 
 Consiliul judetean Alba intrunit in sedinta extraordinara in data de 16.02.2006; 

Luind in dezbatere: 
- expunerea de motive la proiectul de hotarire privind aprobarea Conventiei de 

Cooperare intre Consiliul judetean Alba si Consiliul local al comunei Lupsa pentru 

"Restaurare, reparare si amenajare Muzeu Lupsa", judetul Alba; 

- raportul de specialitate nr.1193/02.02.2006 al Institutiei Arhitectului sef cu privire la 

aprobarea Conventiei de Cooperare intre Consiliul judetean Alba si Consiliul local al 

comunei Lupsa pentru "Restaurare, reparare si amenajare Muzeu Lupsa", judetul Alba 

- solicitarea Consiliului local al comunei Lupsa, aprobata prin hotarirea Consiliului 

local nr.2/11.02.2006. 

- vazind avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 - "economica si administrarea 

domeniului public si privat" 

Avind in vedere prevederile: 

- art. 31 - (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 453/2003 privind finatele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 

108/2004; 

- art. 104 - (1), lit."c" si "r" si art. 116 - (3) din Legea administratiei publice locale nr. 

215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare 

- Legea muzeelor si colectiilor publice nr. 311/2003, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

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

si completarile ulterioare, adopta prezenta 

 
H O T A R A R E 

 

 Art.1. Se aproba Conventia de Cooperare intre Consiliul judetean Alba si Consiliul local 

al comunei Lupsa pentru "Restaurare, reparare si amenajare Muzeu Lupsa", judetul Alba, potrivit 

anexei, parte integranta a prezentei hotariri. 

Art.2. Se mandateaza presedintele Consiliului judetean Alba sa semneze in numele si pentru 

autoritatea administrativa judeteana, Conventia de Cooperare anexata. 

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

- Institutiei Prefectului judetului Alba; 

- Consiliului local al comunei Lupsa; 

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

 
         PRESEDINTE, 

 Ion Dumitrel                                  Contrasemneaza 

                             SECRETAR GENERAL,      

                                Mariana Hurbean 
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