
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind  aprobarea încheierii  Acordului de asociere între

 Jude ul Alba i Municipiul Aiud, Municipiul Sebe i Ora ul Cîmpeni  în vederea înfiin rii
Centrelor de Informare-Dezvoltare Turistic

Consiliul Jude ean Alba, întrunit în edin a ordinar  la data de 31.08.2006;
Luând în dezbatere:

- Expunerea de motive la proiectul de hot râre nr.192/24.08.2006 ;
- Raportul de specialitate al Direc iei Tehnice nr. 9726/24.08.2006 ;

zând :
 - Hot rârea nr. 103/2006 a Consiliului Local Aiud privind înfiin area Centrului de
Informare- Dezvoltare Turistic  în Municipiul Aiud
 - Hot rârea nr. 281/2006 a Consiliului local al Municipiului Sebe  cu privire la
aprobarea d rii în folosin  gratuit  pe termen de 5 ani a unui spa iu aflat în cl direa
Prim riei Muncipiului Sebe , pentru desf urarea activit ii Centrului de Informare-
Dezvoltare Turistic .
 - Hot rârea nr. 42/2006 a Consiliului Local al Ora ului Câmpeni privind darea în
folosin  gratuit  Consiliului Jude ean Alba, a suprafe ei de 16,56 mp din imobilul „Muzeu
Avram Iancu”, situat în ora ul Cîmpeni str. Revolu iei 1848 în vederea func ion rii
Centrului de Informare- Dezvoltare Turistic  în Câmpeni, pe perioada func ion rii acestuia.
 - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 – „Cultura, culte, invatamant,
sport si turism”.
Având în vedere prevederile:

- art. 104 alin. (1), lit. „e”, alin. (6) lit. „c” i art.114 (1)  din Legea nr.215/2001 privind
administra ia public  local , cu modific rile i complet rile ulterioare;

- art. 20 din Ordonan a Guvernului nr. 58/ 1998 privind organizarea i desf urarea
activit ii de turism în România, modificat i completat  de Legea 755/ 2001 pentru
aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 58/ 1998 privind organizarea i desf urarea
activit ii de turism în România.

În temeiul art. 109 i art.120^7 lit. ”c” din Legea nr.215/ 2001 privind administra ia public
local  , cu modific rile i complet rile ulterioare, adopt  prezenta

HOT RÂRE:

 Art.1 Se aprob  încheierea Acordului de asociere  între  Jude ul Alba  i Municipiul Aiud în
vederea înfiin rii Centrului de Informare-Dezvoltare Turistic  Aiud, conform Anexei 1, parte
integrant  la prezenta hot râre

Art.2 Se aprob  încheierea Acordului  de asociere  între  Jude ul Alba  i Municipiul Sebe
în vederea înfiin rii Centrului de Informare-Dezvoltare Turistic  Sebe , conform Anexei 2,
parte integrant  la prezenta hot râre
 Art.3 Se aprob  încheierea Acordului  de asociere  între Jude ul Alba  i ora ul Cîmpeni în
vederea înfiin rii Centrului de Informare-Dezvoltare Turistic  Cîmpeni, conform Anexei 3,
parte integrant  la prezenta hot râre

Art. 2 Direc ia Tehnic  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hot râri.
Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului i se comunic :
-  Institu iei prefectului - jude ul Alba,
- Municipiului Aiud
- Municipiului Sebe



- Ora ului Câmpeni
- Direc iilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Jude ean Alba,

PRE EDINTE,
  Ion DUMITREL                                                                         Contrasemneaza,

                     p.Secretarul jude ului Alba
                  Liliana Negru

Alba Iulia, 31.08.2006
Nr.158


