
ROMÂNIA      
JUDEŢUL ALBA                                                                                          
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea  Acordului de asociere între Consiliul Judeţean  Alba, Consiliul local al 
Municipiului Sebeş prin Serviciul public de asistenţă socială  şi Asociaţia comunitară pentru 

integrarea  socială a romilor – ASCIR Sebeş , în vederea implementării  proiectului „Pod peste 
Dunăre – o iniţiativă pentru îmbunătăţirea mediului social din judeţul Alba, în colaborare cu 

specialişti din regiunea Isperih – Bulgaria” 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.04.2007; 
Luând în dezbatere: 
-  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordul de asociere între Consiliul Judeţean Alba, 

Consiliul Local al municipiului Sebeş prin Serviciul public de asistenţă socială şi Asociaţia 
Comunitară pentru Integrarea Socială a Romilor – ASCIR Sebeş în vederea implementării 
proiectului „Pod peste Dunăre – o iniţiativă pentru îmbunătăţirea mediului social din judeţul Alba, 
în colaborare cu specialişti din regiunea Isperih – Bulgaria”, iniţiat de domnul Ion Dumitrel, 
preşedinte al Consiliului judeţean Alba; 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.70 /16.04. 2007 ;   
            - Adresa  Asociaţiei comunitare pentru integrarea socială a romilor – ASCIR Sebeş nr. 10 
din 06.04.2007; 

- Raportul  de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr. 4631 /16.04. 2007 ; 
- Hotărârea Consiliului local Sebeş nr.26/2007 
Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 – Comisia de dezvoltare regională  

şi integrare europeană; 
Având în vedere prevederile art. 91, -(6), litera „a”,   din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administraţia publică locală, republicată,  
În temeiul art.97 şi 115-(1) lit.”c” din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică  

locală, republicată, adoptă prezenta  
HOTĂRÂRE 

 
 Art.1. Se aprobă Acordul de asociere între Consiliul Judeţean Alba, Consiliul Local al 

Municipiului Sebeş prin Serviciul public de asistenţă socială  şi Asociaţia comunitară pentru 
integrarea socială a romilor – ASCIR Sebeş, în vederea implementării proiectului „Pod peste 
Dunăre – o iniţiativă pentru îmbunătăţirea mediului social din judeţul Alba, în colaborare cu 
specialişti din regiunea Isperih – Bulgaria”, conform , parte integrantă a prezentei Hotărâri. 

 Art. 2. (1) Se alocă suma de 3000 euro în lei  din bugetul judeţului Alba  pentru 
implementarea proiectului „Pod peste Dunăre – o iniţiativă pentru îmbunătăţirea mediului social din 
judeţul Alba, în colaborare cu specialişti din regiunea Isperih – Bulgaria”; 

  (2) Utilizarea sumei se va face potrivit reglementărilor din Acordul de asociere. 
 Art. 3. Direcţia de dezvoltare şi bugete  va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
Hotărâri. 

Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 
- Asociaţiei Comunitare pentru Integrarea  Socială a Romilor – ASCIR Sebeş 
- Consiliului Local al municipiului Sebeş; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Alba. 
 
  PREŞEDINTE,   

    Ion DUMITREL                                                                        AVIZAT, 
           Secretarul judeţului Alba 
            MARIANA HURBEAN 

  Alba Iulia, 26.04.2007           
  Nr.71 


