
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

                        HOTARARE
privind alocarea sumei de 150.000 lei reprezentand cotiza ia Consiliului Jude ean Alba c tre

Asocia ia „Fotbal Club Unirea – 1924”, pe anul 2006

 Consiliul Jude ean Alba, întrunit în edin  ordinar  în data de 20 decembrie 2006;
 Luând în dezbatere:

    - Expunerea de motive la proiectul de hot râre privind majorarea cuantumului cotiza iei
Consiliului Jude ean Alba c tre Asocia ia „FOTBAL CLUB UNIREA-1924”, pe anul 2006;

   - Raportul de specialitate al Direc iei de Dezvoltare i Bugete nr.16.685/12.12.2006,
privind majorarea cuantumului cotiza iei Consiliului Jude ean Alba c tre Asocia ia „Fotbal Club
Unirea – 1924”, pe anul 2006;

  -Hot rârea Consiliului Jude ean Alba nr.180/2005 privind participarea Consiliului
Jude ean Alba la constituirea Asocia iei „FOTBAL CLUB UNIREA-1924”

                -Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei “FOTBAL CLUB UNIREA – 1924”  nr.5
din13.11.20006 privind majorarea contributiei membrului asociat Consiliul Judetean Alba pe anul
2006 cu suma de 150.000 lei;
            Vazand:
              - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1, Comisia economica si administrarea
domeniului public si privat;

Având în vedere prevederile:
  - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind finantele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare;
  - art. 104 alin.5, lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public  local , cu

modific rile i complet rile ulterioare;
În temeiul art. 109 i 120^7 privind administra ia public  local  cu modific rile i

complet rile ulterioare, adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art unic. Se aloca suma de 150.000 lei, reprezentand cotizatia Consiliului Judetean Alba
tre Asocia ia „FOTBAL CLUB UNIREA-1924” pe anul 2006.

Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului i se comunic :
       -    Institu iei Prefectului - Jude ul Alba;

- Asocia iei „Fotbal Club Unirea-1924”;
- Direc iilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Jude ean Alba;

          PRE EDINTE
           Ion Dumitrel
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