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HOT�RÂRE 
privind aprobarea asocierii Jude�ului Alba cu Departamentul La Manche, Fran�a   

pentru implementarea Proiectului „S� ne cunoa�tem mai bine” 
 

 Consiliul Jude�ean Alba, întrunit în �edin�a extraordinar� în data de 31 ianuarie 2007; 
 Luând în dezbatere: 

• Expunerea de motive �i proiectul de hot�râre privind aprobarea asocierii 
Jude�ului Alba cu Departamentul La Manche, Franta  pentru implementarea 
Proiectului „S� ne cunoa�tem mai bine”; 

• Raportul de specialitate al Direc�iei rela�ii publice �i informatic�, nr. 825 din 22 
ianuarie 2007. 

V�zând: 
• Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 5 – Comisia de dezvoltare 

regional� �i integrare european�. 
Având în vedere prevederile: 

• Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr. 107 din 28 aprilie 2004 privind aprobarea 
protocolului de prietenie si colaborare între Jude�ul Alba �i Departamentul La 
Manche, Fran�a; 

• Art. 104 - (6) lit. c) �i art. 114 - (1) din Legea administra�iei publice locale nr. 
215/2001, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 În temeiul art. 109 si art. 120^7 din Legea administra�iei publice locale nr. 215/2001, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, adopt� prezenta  
   

H O T � R Â R E 
 

Art. 1. Se aprob� asocierea Jude�ului Alba cu Departamentul La Manche, Fran�a  pentru 
implementarea Proiectului „S� ne cunoa�tem mai bine” – potrivit anexei – parte integrant� a 
prezentei hot�râri. 

Art. 2. Se mandateaz� pre�edintele Consiliului jude�ean Alba s� semneze documentele 
necesare aferente proiectului. 

Art. 3. Se aprob� co-finan�area proiectului, cu suma de 17.000 Euro, respectiv echivalentul 
în lei la cursul zilei.  

Art. 4. Direc�ia dezvoltare �i bugete va proceda la efectuarea modific�rilor corespunz�toare 
cu bugetul propriu al jude�ului Alba. 

  
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 aparatul propriu al Consiliului Jude�ean Alba. 
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