
ROMANIA          

JUDETUL ALBA         

CONSILIUL JUDETEAN             
 

 

HOTARARE 

privind aprobarea asocierii Consiliului judetean Alba cu Consiliul judetean Sibiu in vederea 

promovarii in comun a proiectului "Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii generale si de turism 

in arealul turistic Marginimea Sibiului – Valea Sebesului”- judetele Sibiu si Alba, in cadrul 

Programului PHARE 2004 – 2006 – Coeziune Economica si Sociala, componenta Proiecte Mari de 

Infrastructura Regionala 

 

Consiliul Judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara din data de 26 ianuarie 2005: 

Luand in dezbatere: 

- raportul comun nr. 397 din data de 17.01.2005 al Directiei Tehnice si al Directiei de Dezvoltare 

si Bugete, cu privire la aprobarea asocierii Consiliului judetean Alba in calitate de parte asociata 

si Consiliul judetean Sibiu in calitate de leader - autoritate coordonatoare, in vederea promovarii 

in comun a proiectului "Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii generale si de turism in arealul 

turistic Marginimea Sibiului – Valea Sebesului”  in cadrul Programului PHARE 2004 – 2006 – 

Coeziune Economica si Sociala, componenta Proiecte Mari de Infrastructura Regionala; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia de amenajarea 

teritoriului, urbanism, infrastructura si mediu; 

Avand in vedere prevederile art. 104 – (1) lit r din Legea administratiei publice locale  nr. 

215/2001. 

In temeiul prevederilor art. 109 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, adopta 

urmatoarea  

HOTARARE 

 

Art. 1 Se aproba  asocierea Consiliului judetean Alba cu Consiliul judetean Sibiu in vederea 

promovarii in comun a proiectului "Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii generale si de turism 

in arealul turistic Marginimea Sibiului – Valea Sebesului”- judetele Sibiu si Alba  in cadrul 

Programului PHARE 2004 – 2006 – Coeziune Economica si Sociala, componenta Proiecte Mari de 

Infrastructura Regionala. 

Art. 2 Se aproba cofinantarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitarea si 

dezvoltarea infrastructurii generale si de turism in arealul turistic Marginimea Sibiului – Valea 

Sebesului”- judetele Sibiu si Alba, pentru partea de 4,3 km aferenta judetului Alba, din prevederile 

bugetului judetului pe anul 2005. 

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

- Prefecturii judetului Alba; 

- Directiei Tehnice; 

- Directiei de Dezvoltare si Bugete. 

 

 

 

PRESEDINTE, 

           Ion DUMITREL 

             CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 
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