
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de parteneriat şi cooperare 
încheiată între Consiliul judeţean Alba, Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi 

Inspectoratul Şcolar al judeţului Alba 
 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 mai 2006; 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr. 106/15.05.2006; 

            - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de 
parteneriat şi cooperare încheiată între Consiliul judeţean Alba, Consiliul local al municipiului 
Alba Iulia şi Inspectoratul Şcolar al judeţului Alba; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr. 5177/15.05.    2006; 
- Adresa Şcolii “Vasile Goldiş” Alba Iulia nr. 350/13.04.2006; 
Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 – Comisia de cultură, culte, 

învăţământ, sport şi turism 
Având în vedere prevederile art. 104 – alin. (1) lit. “s” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art. unic. Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Convenţia de parteneriat şi cooperare 
încheiată între Consiliul judeţean Alba, Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi 
Inspectoratul Şcolar al judeţului Alba, aprobată prin Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 
63/30.03.2006, potrivit – anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică: 
 - Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
 - Primăriei municipiului Alba Iulia; 
 - Inspectoratului Şcolar al judeţului Alba; 

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

       PREŞEDINTE, 
        Ion Dumitrel                                                                                                                     
 
                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                 SECRETAR GENERAL, 
                                                                                     Mariana Hurbean 

Alba Iulia, 25 mai 2006 
Nr. 98 
 
 
 
 
 
 



Anexă 
la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 98 din 25. 05. 2006 

 
 

Act adiţional nr. 1 
la Convenţia de parteneriat şi cooperare încheiată între Consiliul judeţean Alba, Consiliul 

local al municipiului Alba Iulia şi Inspectoratul Şcolar al judeţului Alba 
 

 
 
 În conformitate cu art. 5 din Convenţia de parteneriat şi cooperare între Consiliul 
judeţean Alba, Consiliul local al municipiului Alba Iulia, şi Inspectoratul Şcolar al judeţului 
Alba, părţile convin la modificarea şi completarea acesteia după cum urmează: 
 
 
I. La articolul 3, litera “B” va avea următorul cuprins: 
 “B) Consiliul judeţean Alba 
 · alocă în lunile aprilie, mai şi iunie suma de 1000 lei pentru plata profesorilor în contul 
RO97TREZ0025004XXX000131 deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, de către Şcoala 
“Vasile Goldiş” Alba Iulia.” 
 
 
 
 
Consiliul judeţean Alba     Primăria municipiului Alba Iulia       Inspectoratul şcolar  
                                                                                                               al judeţulul Alba 
 
 
      Preşedinte,                                  Primar,                              Inspector şcolar general 
 
  Ion DUMITREL                        Mircea HAVA                              Cornel SANDU 
 
 
 
 
 
Director executiv, 
  Marian Aitai 
 
 
 
 
       Vizat, 
Cornelia Orian 


