
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea încheierii Protocolului de cooperare în domeniul dezvolt rii rurale

între Consiliul Jude ean Alba din România i Consiliul General
al Departamentului Rhône din Republica Francez

Consiliul Jude ean Alba, întrunit în edin a ordinar  în data de 31 august 2006;
 Luând în dezbatere:

• Expunerea de motive la proiectul de hot râre privind aprobarea încheierii
Protocolului de cooperare în domeniul dezvolt rii rurale între Consiliul Jude ean
Alba din România i Consiliul General al Departamentului Rhône din Republica
Francez ;

• Raportul de specialitate al Direc iei rela ii publice i informatic , nr. 8987 din 10
august 2006;

zând:
• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 – Comisia de dezvoltare

regional i integrare european ;
Având în vedere prevederile:

• art. 11 (3), art. 13 (2), art. 14, art. 38 ^1, art. 104 (6), lit. “c” i art. 114 (1) 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, adopt  prezenta

H O T  R Â R E:

Art. 1. Se aprob  încheierea Protocolului de cooperare în domeniul dezvolt rii rurale între
Consiliul Jude ean Alba din România i Consiliul General al Departamentului Rhône din Republica
Francez , conform anexelor 1 i 2 - parte integrant  din prezenta hot râre.

            Protocolul de cooperare în domeniul dezvolt rii rurale este redactat în limba român
i tradus în limba francez , cele dou  exemplare având aceea i valoare juridic .

Art. 2. Se mandateaz  pre edintele Consiliului Jude ean Alba s  semneze Protocolul de
cooperare în domeniul dezvolt rii rurale între Consiliul Jude ean Alba din România i Consiliul
General al Departamentului Rhône din Republica Francez .

Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba i se comunic :
- Institu iei prefectului -  jude ul Alba;
- Direc iilor de specialitate din aparatul de specialitate al Consiliului Jude ean Alba.

             PRE EDINTE,
        ION DUMITREL

                            CONTRASEMNEAZ ,
                                                                                     p. SECRETARUL JUDE ULUI,

           NEGRU  LILIANA
Alba Iulia,  31 august 2006
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