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 HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea încheierii  Acordului de asociere între Consiliul  

Judeţean Alba şi Asociaţia  Sportivă „Autosport Fair Play”  Abrud 

            în vederea organizării competiţiei  “ALBA  RALLY  CHALLENGE”  
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa  extraordinara la data de 28.06.2005; 
Luând în dezbatere; 

             -  Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii  Acordului de asociere între 
Consiliul Judeţean Alba şi Asociaţia  Sportivă „Autosport Fair Play”  Abrud în vederea 
organizării competiţiei  “ALBA  RALLY  CHALLENGE”,  
 -  Expunerea de motive privind  aprobarea  încheierii Acordului de asociere  între 
Consiliul Judeţean Alba şi  Asociaţia  Sportivă „Autosport Fair Play”  Abrud      în 
vederea organizării competiţiei  “ALBA  RALLY  CHALLENGE”  

-  raportul Direcţiei de dezvoltare si bugete nr.6376/16.06.2005, 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6- Comisia de sănătate şi asistenţă 

socială. 
Având în vedere prevederile art. 104, alin (1), lit. „n” şi „s” din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu completările si modificările ulterioare;  
În temeiul art. 109   din Legea  administraţiei publice  locale  nr.215/ 2001 , cu 

modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE 
 Art.1: Se aprobă  Acordul  de asociere încheiat între Consiliul Judeţean  şi 
Asociaţia  Sportivă „Autosport Fair Play”  Abrud  în vederea organizării competiţiei  
“ALBA          RALLY  CHALLENGE” Abrud, judeţul Alba, DN 74 - Dealul Mare, 22-24 
iulie 2005  , conform anexei nr. 1, parte integranta a prezentei hotărâri. 

 Art. 2 Se alocă suma de 200.000.000 lei din bugetul Consiliului Judeţean Alba  
pentru organizarea competiţiei “ALBA  RALLY CHALLENGE” .    

Utilizarea sumei  se va face  în condiţiile Acordului de asociere, in vederea 
desfăşurării competiţiei sportive de interes public judeţean “ALBA  RALLY 
CHALLENGE”  încheiat între Consiliul Judeţean Alba si Asociaţia  Sportivă „Autosport 

Fair Play”  Abrud   în limitele prevederilor bugetului acţiunii conform anexei nr. 2, parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 3 Direcţia de dezvoltare si bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică 
- Prefecturii judeţului Alba, 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba. 
- Asociaţiei Sportive „Autosport Fair Play”  Abrud  
PREŞEDINTE,   

   Ion DUMITREL                                            CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR GENERAL 
        Mariana HURBEAN 
 Alba Iulia, 28.06.2005 
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