
ROMÂNIA      
JUDE�UL ALBA                                                                                          
CONSILIUL JUDE�EAN 
 

 HOT�RÂRE 
 privind  aprobarea încheierii  Acordului de asociere între Consiliul Jude�ean Alba  

�i Universitatea  „1 Decembrie 1918” Alba Iulia în vederea organiz�rii  
Conferin�ei interna�ionale de matematic�  �i informatic�   

 
Consiliul Jude�ean Alba, întrunit în �edin�a  ordinar� la data de  30.05.2007; 

Luând în dezbatere:   
• Proiectul de hot�râre privind  aprobarea încheierii  Acordului de asociere între 

Consiliul jude�ean Alba �i Universitatea  „1 Decembrie 1918” Alba Iulia în 
vederea organiz�rii Conferin�ei interna�ionale de matematic�  �i informatic�, 
inregistrat sub nr.87 din 21.05.2007; 

• Expunerea de motive la Proiectul de hot�râre privind  aprobarea încheierii  
Acordului de asociere între Consiliul Jude�ean Alba �i Universitatea  „1 
Decembrie 1918” Alba Iulia  în vederea organiz�rii Conferin�ei interna�ionale de 
matematic�  �i informatic�; 

• Adresa Universit��ii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia nr. 6082 din 18.05.2007. 
• Raportul de specialitate al Direc�iei rela�ii publice �i informatic� nr. 6085 din 

21.05.2007; 
V�zând: 
• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4, Comisia de cultura, culte, 

invatamant, sport si turism 
• Conven�ia cadru de parteneriat �i cooperare între Consiliul Jude�ean Alba �i 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, aprobat� prin hot�rârea Consiliului 
Jude�ean Alba nr. 108/2005; 

• Acordul de asociere între Consiliul Jude�ean Alba �i Universitatea „1 Decembrie 
1918” Alba Iulia  în vederea organiz�rii Conferin�ei interna�ionale de matematic�  
�i informatic�. 

Având în vedere prevederile art. 91 – (1), lit. „e” �i (6) lit “a“ din Legea administra�iei 
publice locale nr. 215/2001, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
 În temeiul art. 97 �i 115-(1) lit. “c“ din Legea administra�iei publice locale nr. 215/2001 
republicat�, adopt� urm�toarea,    
                                                                                                             HOT�RÂRE 
 
 Art.1: Se aprob� încheierea Acordului  de asociere  între Consiliul Jude�ean  �i Universitatea  
„1 Decembrie 1918” Alba Iulia în vederea organiz�rii la Alba Iulia a Conferin�ei interna�ionale de 
matematic�  �i informatic�,  conform anexei nr. 1, parte integranta a prezentei hot�râri. 

 Art.2 (1) Se aloc� suma de 10000 lei din bugetul Consiliului Jude�ean Alba  pentru 
organizarea la Alba Iulia, în septembrie 2007 a Conferin�ei interna�ionale de matematic�  �i 
informatic�.  

(2) Utilizarea sumei  se va face  în condi�iile Acordului de asociere, în vederea organiz�rii 
Conferin�ei interna�ionale de matematic�  �i informatic� �i în limitele prevederilor bugetului ac�iunii 
conform anexei nr. 2, parte integrant� a prezentei hot�râri. 
 Art.3 Direc�ia de dezvoltare si bugete si Directia relatii publice si informatica va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hot�râri. 

Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului �i se comunic�: 
-    Institu�iei prefectului - jude�ul Alba, 
- Universit��ii  „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
- Direc�iilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului jude�ean Alba, 

 

            PRE�EDINTE, 
        Ion DUMITREL                                                               CONTRASEMNEAZA,                         
                                                                                                                Secretarul jude�ului, 

Alba Iulia, 30.05.2007                                                                        Mariana HURBEAN   
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