
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea particip rii Consiliului jude ean Alba în calitate de membru

al Asocia iei „Congresul Spiritualit ii Române ti de Pretutindeni”

Consiliul jude ean Alba, întrunit în edin  ordinar  la data de 25  mai 2006;
         Luând în dezbatere :

- expunerea de motive la proiectul de hot râre privind aprobarea particip rii Consiliului
jude ean Alba în calitate de membru al Asocia iei „Congresul Spiritualit ii Române ti de
Pretutindeni”;
         - proiectul de hot râre privind aprobarea particip rii Consiliului jude ean Alba în calitate de
membru al Asocia iei „Congresul Spiritualit ii Române ti de Pretutindeni”;
         - raportul nr. 5301/17.05.2006 al Direc iei Rela ii Publice i Informatic  cu privire la
aprobarea particip rii Consiliului jude ean Alba în calitate de membru al Asocia iei „Congresul
Spiritualit ii Române ti de Pretutindeni”;
         V zând:
          Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 – Comisia de dezvoltare regional i
integrare european .
         Având în vedere prevederile:

- Ordonan ei Guvernului României nr. 26/2000  cu privire la asocia ii i funda ii;
- Statutului Asocia iei „Congresul Spiritualit ii Române ti de Pretutindeni”;
- Art. 104-(1) lit. „n” i „s” din Legea Administra iei publice locale nr. 215/2001, cu

modific rile i complet rile ulterioare;
         În temeiul art. 109 din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, cu modific rile i
complet rile ulterioare

HOT TE

         Art.1.  Se aprob  participarea Consiliului jude ean Alba în calitate de membru al
Asocia iei „Congresul Spiritualit ii Române ti de Pretutindeni”.

Art. 2. Se aloc  suma de 21000 lei din bugetul propriu al Consiliului jude ean Alba,
reprezentând cotiza ie în calitatea sa de membru asociat în Asocia ia „Congresul Spiritualit ii
Române ti de Pretutindeni”, pentru anul 2006, care se va pl ti lunar.

Art. 3. Domnul Bâsc  Ioan, consilier superior în cadrul Direc iei Rela ii Publice i
Informatic   se desemneaz  reprezentant al Consiliului jude ean Alba în Asocia ia „Congresul
Spiritualit ii Române ti de Pretutindeni”.
         Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba i se comunic :

- Institu iei Prefectului -  jude ul Alba;
- Direc iei Generale a Finan elor Publice Alba;
- Trezoreriei municipiului Alba Iulia;
- Asocia iei „Congresul Spiritualit ii Române ti de Pretutindeni”;
- Direc iilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului jude ean Alba;
- Domnului Bâsc  Ioan.

PRE EDINTE,
                         ION DUMITREL CONTRASEMNEAZ
                                                                                                        SECRETAR GENERAL,
                                                                                                         MARIANA  HURBEAN
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