
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul jude ean Alba i Consiliile jude ene Bra ov,

Covasna, Harghita, Mure i Sibiu, pentru realizarea proiectului "Achizi ionare  Echipamente
Specifice  pentru  Îmbun irea Capacit ii  i  Calit ii  Sistemului  de  Interven ie  în  Situa ii  de

Urgen   i  pentru Acordarea  Asisten ei  Medicale  de  Urgen i a Primului Ajutor Calificat"

Consiliul jude ean Alba întrunit în edin a ordinar  în data de 26 octombrie 2006 ;
Luând în dezbatere:

- Expunerea de motive la proiectul de hot râre privind aprobarea Acordului de asociere între
Consiliul jude ean Alba i Consiliile jude ene Bra ov, Covasna, Harghita, Mure i Sibiu;

- Raportul de specialitate nr. 11896/12.10.2006 al Direc iei rela ii publice i informatic  la
proiectul de hot râre privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul jude ean Alba
i Consiliile jude ene Bra ov, Covasna, Harghita, Mure i Sibiu;

zând:
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – Comisia juridic , ordine public i
     disciplin ;

Având în vedere dispozi iile:
- art. l04 alin.(l) lit.e) i f) coroborate cu alin.(6) lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administra iei

publice locale, cu modific rile i complet rile ulterioare;
- art.116 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s ii, cu modific rile i

complet rile ulterioare;
- art.3 alin.(2) din Ordonan a de Urgen  nr. 45/2003 privind finan ele publice locale, aprobat

prin Legea nr. 108/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.
 În temeiul art.109 din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale, cu modific rile i

complet rile ulterioare, adopt  prezenta:

HOT RÂRE

 Art.1 Se aprob  Acordul de asociere între Consiliul jude ean Alba i Consiliile jude ene
Bra ov, Covasna, Harghita, Mure i Sibiu, în vederea finan rii i  realiz rii din fonduri structurale
a proiectului "Achizi ionare  Echipamente  Specifice  pentru  Îmbun irea Capacit ii  i  Calit ii
Sistemului  de  Interven ie  în  Situa ii  de Urgen   i  pentru Acordarea  Asisten ei  Medicale  de
Urgen i a Primului Ajutor Calificat", prev zut în anexa care face parte integrant  din prezenta
hot râre.

Art.2 Se aprob  cofinan area proiectului prev zut la art.1, prin alocarea din bugetul general
al jude ului a cotei p i aferente.

Art.3 Pre edintele Consiliului jude ean Alba, prin Direc ia dezvoltare i bugete i Direc ia
rela ii publice i informatic , va duce la îndeplinire prezenta hot râre.

Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Alba;
- Consiliului jude ean Bra ov;
- Consiliului jude ean Covasna;
- Consiliului jude ean Harghita;



- Consiliului jude ean Mure ;
- Consiliului jude ean Sibiu;
- Direc iilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al  Consiliului jude ean Alba.

  PRE EDINTE,

Ion DUMITREL

Contrasemneaza,
                                                                                     Secretarul  jude ului,

                                                                                        Mariana HURBEAN
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