
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind asocierea Consiliului jude ean Alba în vederea   constituirii Asocia iei „CENTRUL DE

CULTUR  ALBA ”

Consiliul jude ean Alba, întrunit în edin  extraordinar  în data de 29 iunie 2006;
Luând în dezbatere:
-Expunerea de motive la proiectul de hot râre privind asocierea Consiliului jude ean Alba în

vederea constituirii Asocia iei „CENTRUL DE CULTUR  ALBA”;
- Proiectul de hot râre nr.139 din 20 iunie 2006 privind asocierea Consiliului jude ean Alba în

vederea constituirii Asocia iei „CENTRUL DE CULTUR  ALBA ”;
-Raportul de specialitate comun nr.6784/20.06.2006 al Direc iei juridic i cancelarie i al

Direc iei dezvoltare i bugete.
zând :

-avizul favorabil al Comisiei nr.4 – Comisia de cultur , culte, înv mânt sport i turism
Având în vedere prevederile:
-O.G. nr. 26/ 2000 cu privire la  asocia ii i funda ii;
-art. 104 alin (1) lit. „n”, „s” i „t” din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public  local

cu modific rile i complet rile ulterioare.
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public  local  cu modific rile

i complet rile ulterioare.

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  asocierea Consiliului jude ean Alba, Consiliul local al municipiului Alba Iulia
i Asocia ia Na ional  a Caselor de Cultur  ale Sindicatelor din România în vederea  constituirii

Asocia iei „CENTRUL DE CULTUR  ALBA”, potrivit Actului constitutiv i Statutului- p i
integrante ale prezentei hot râri.

Art.2. Se aloc  suma de 300 lei din bugetul propriu al Consiliului jude ean Alba, reprezentând
aportul în bani la patrimoniul ini ial al persoanei juridice f  scop patrimonial – Asocia ia „CENTRUL
DE CULTUR  ALBA”, reprezentând 1/3 din patrimoniul ini ial al Asocia iei.

Art.3. Domnul Ion Dumitrel - pre edinte se desemneaz  reprezentant al Consiliului jude ean
Alba în Adunarea General  a Asocia iei „CENTRUL DE CULTUR  ALBA”.

Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba, înainteaz i se comunic :
- Institutiei prefectului - jude ul Alba;
- Membrilor fondatori ai asocia iei „CENTRUL DE CULTUR  ALBA” ;
- Reprezentan ilor Consiliului jude ean Alba în Adunarea general i în Consiliul director al

asocia iei;
- Trezoreriei Alba Iulia;
- Direc iilor de specialitate   din aparatul propriu al Consiliului Jude ean Alba.

            PRE EDINTE,
         Ion Dumitrel

                       CONTRASEMNEAZ ,
                                                                                              SECRETAR GENERAL,

Mariana Hurbean
Alba Iulia, 29 iunie 2006
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