
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind însu irea propunerii de marc  “Târgul de Fete de pe Muntele G ina”

Consiliul Jude ean Alba, întrunit  în edin a extraordinar  în data de  28 septembrie 2006;
Luând în dezbatere:

- Expunerea de motive la proiectul de hot râre privind însu irea propunerii de marc  “Târgul de
Fete de pe Muntele G ina”,
- Raportul de specialitate nr. 10945 din data de  21.09.2006 al Direc iei Tehnice referitor la
proiectul de hot râre privind însu irea propunerii de marc  „Târgul de Fete de pe Muntele G ina”.
 V zând:
- avizul favorabil al Comisiei nr. 4- Comisia de Cultur , Culte, Înv mânt, Sport i Turism

Având în vedere prevederile:
- prevederile Legii nr. 84/1998 privind m rcile i indica iile geografice;
- art. 104 – (1) litera „f” din Legea nr. 215 din 2001 a administra iei publice locale, cu modific rile
si complet rile ulterioare;

În temeiul prevederilor art.109  i 1207 din Legea administra iei publice locale nr.215/2001
cu modific rile i complet rile ulterioare, adopt  prezenta

HOT RÂRE

         Art. 1 Se însu te propunerea de marc  “Târgul de Fete de pe Muntele G ina” denumire sub
care este cunoscut  manifestarea tradi ional  anual  de pe Muntele G ina din jude ul Alba.
         Art. 2 Direc ia tehnic  va întocmi documenta ia prev zut  de lege pentru înregistrarea m rcii
„Târgul de Fete de pe Muntele G ina” la Oficiul de Stat pentru Inven ii i M rci.

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 cadrul Consiliului Jude ean Alba.

PRE EDINTE,
                Ion   Dumitrel Contrasemneaz
                                                                                     SECRETARUL JUDE ULUI
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