
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

 HOT RÂRE
privind  aprobarea încheierii  Acordului de asociere între  Jude ul Alba i

 Universitatea  „1 Decembrie 1918” Alba Iulia  în vederea organiz rii Conferin ei
interna ionale „Regiune, identitate i dezvoltare durabil ” CAENTI  2006

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

- Expunerea de motive la proiectul de hot râre nr.188/22.08.2006 ;
- Raportul  de specialitate al Direc iei de dezvoltare si bugete nr. 9633/22.08.2006 ;
- Raportul  Universit ii  „1 Decembrie 1918” Alba Iulia nr.3590/16.08.2006

zând :
 -Acordul  de asociere între  Jude ul Alba i Universitatea  „1 Decembrie 1918” Alba Iulia în
vederea organiz rii Conferin ei interna ionale „Regiune, identitate i dezvoltare durabil ”,
CAENTI  2006

Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economic i administrarea
domeniului public i privat;

Având în vedere prevederile art. 104, alin (1), litera „e”, alin. (6)litera „a” i art.114(1)  din
Legea nr.215/2001 privind administra ia public  local , cu modific rile i complet rile ulterioare,

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

HOT TE

 Art.1: Se aprob  încheierea Acordului  de asociere  între  Jude ul Alba  i Universitatea  „1
Decembrie 1918” Alba Iulia în vederea organiz rii Conferin ei interna ionale„Regiune, identitate i
dezvoltare durabil ” CAENTI  2006 , Alba Iulia 20-23.09.2006 , conform anexei nr. 1, parte
integranta a prezentei hot râri.

Art. 2 Se aloca suma de  5000 RON din bugetul  Jude ul Alba  pentru organizarea
Conferin ei interna ionale „Regiune, identitate i dezvoltare durabil ”, CAENTI  2006, Alba Iulia
20-23.09.2006
 Utilizarea sumei  se va face  în condi iile Acordului de asociere, in vederea organiz rii
Conferin ei interna ionale „Regiune, identitate i dezvoltare durabil ”, CAENTI  2006, Alba Iulia
20-23.09.2006 i în limitele prevederilor bugetului ac iunii conform anexei nr. 2, parte integrant  a
prezentei hot râri.

Art. 3 Direc ia de dezvoltare si bugete 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,
- Universit ii  „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
- Direc iilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Jude ean Alba,

PRE EDINTE,
           Ion DUMITREL                                                              CONTRASEMNEAZ ,

                  p.Secretarul jude ului
              Liliana Negru

Alba Iulia, 31.08.2006
Nr.159


