
ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA                                                                   
CONSILIUL JUDE�EAN                                                       

HOT�RÂRE 
privind aprobarea Conven�iei de cooperare în vederea aplic�rii  Proiectului de interes public 

jude�ean „TEHNOLOGIE MODERN� PENTRU SIGURAN�A COMUNIT��II” 
între Consiliul jude�ean Alba �i Inspectoratul de Poli�ie al Jude�ului Alba 

 
         Consiliul jude�ean Alba, întrunit în �edin�� extraordinar� la data de 31 ianuarie 2007;  

         Luând în dezbatere: 
         - expunerea de motive la proiectul de hot�râre privind aprobarea Conven�iei de cooperare în 
vederea aplic�rii Proiectului de interes public jude�ean „TEHNOLOGIE EUROPEAN�  PENTRU 
SIGURAN�A COMUNIT��II” între Consiliul Jude�ean Alba �i Inspectoratul de Poli�ie al 
Jude�ului Alba; 
          - Proiectul de hot�râre privind aprobarea Conven�iei de cooperare în vederea aplic�rii 
Proiectului de interes public jude�ean „TEHNOLOGIE EUROPEAN�  PENTRU SIGURAN�A 
COMUNIT��II”  între Consiliul jude�ean Alba �i Inspectoratul de Poli�ie al Jude�ului Alba, ini�iat 
de domnul Ion Dumitrel, pre�edinte al Consiliului jude�ean Alba; 
           -  raportul nr. 782/22.01.2007 al Direc�iei de dezvoltare �i bugete; 
         V�zând: 
          - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia economic� �i administrarea 
domeniului public �i privat. 
         Având în vedere prevederile: 

- Hot�rârii Guvernului României nr.787/2002  privind aprobarea Regulamentului de 
organizare �i func�ionare 

 a Autorit��ii teritoriale de ordine public�; 
- Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr.10/2007 privind stabilirea bugetului general al 

jude�ului Alba,  
aprobarea bugetului propriu al jude�ului Alba �i aprobarea bugetului de venituri �i cheltuieli ale 
institu�iilor �i serviciilor publice de interes jude�ean finan�ate din subven�ii �i venituri proprii pe 
anul 2007; 

- Art. 104-(1) lit. s) din Legea Administra�iei publice locale nr.215/2001, cu modific�rile 
�i complet�rile  

ulterioare; 
         În temeiul art.109 din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, adopt�  urm�toarea 
 

HOT�RÂRE 
 
         Art.1.  Se aprob� Conven�ia de cooperare în vederea aplic�rii  Proiectului de interes public 
jude�ean „TEHNOLOGIE MODERN� PENTRU SIGURAN�A COMUNIT��II” între Consiliul 
jude�ean Alba �i Inspectoratul de Poli�ie al Jude�ului Alba - potrivit anexei – parte integrant� a 
prezentei hot�râri. 
         Art. 2. Se aloc� suma de 250.000 lei  pentru finan�area Proiectului  de interes public jude�ean 
„TEHNOLOGIE MODERN� PENTRU SIGURAN�A COMUNIT��II”. 
         Art. 3. Direc�ia de Dezvoltare �i Bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hot�râri. 
 
         Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba �i se comunic� : 

- Institu�iei Prefectului - jude�ul Alba ; 
- Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Alba ; 
- Trezoreriei municipiului Alba Iulia ; 



- Inspectoratului de Poli�ie al Jude�ului Alba ; 
- Autorit��ii Teritoriale de Ordine Public� Alba ; 
- Direc�iilor de specialitate din cadrul Consiliului jude�ean Alba. 

 
      PRE�EDINTE, 
       Ion Dumitrel 
                                                                                                   CONTRASEMNEAZ� 
                                                                                                  SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                         Mariana Hurbean 
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