
ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN   
 
 

HOT�RÂRE 
privind aprobarea particip�rii Consiliului jude�ean Alba la constituirea 

Asocia�iei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia (AIDA). 
 
  
 Consiliul jude�ean Alba, întrunit în �edin�� ordinar� în data de 30 mai 2007; 
 Luând în dezbatere: 
  - expunerea de motive la proiectul de hor�râre privind aprobarea particip�rii 
Consiliului Jude�ean Alba la constituirea Asocia�iei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia 
(AIDA); 

-  raportul de specialitate nr. 6162/22 mai 2007, al Direc�iei Dezvoltare �i Bugete 
privind propunerea de aprobare a particip�rii Consiliului jude�ean Alba la constutuirea Asocia�iei 
Intercomunitare de Dezvoltate Alba Iulia (AIDA); 

V�zând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 – comisia de dezvoltare regional� �i 
integrare european�; 

Având în vedere prevederile: 
   - art.11, 12, 13, 14, 91, alin. (1), lit. e), alin. (3), lit. e), alin (6), lit. a) �i c) �i art. 92 
din Legea administra�iei publice locale, nr. 215/2001; 

- Ordonan�ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia�ii �i funda�ii, aprobat� cu 
modific�ri �i complet�rii prin Legea nr. 246/2005;  

- Legii nr. 273/2006 privind finan�ele publice locale; 
 În temeiul art. 97, alin (1) �i art.115, alin. (1), lit.c), din Legea administra�iei publice locale 
nr. 215/2001, republicat�,  adopt� prezenta:  
 

H O T � R Â R E 
 
 Art. 1. – Se aprob� participarea Consiliului Jude�ean Alba în calitate de membru fondator, la 
constituirea Asocia�iei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia (AIDA). 
 Art. 2. – Se aprob� con�inutul Actului constitutiv �i Statutul AIDA,  anexate,care fac parte 
integrant� din prezenta hot�râre. 
 Art. 3. – Se împuternice�te Pre�edintele Consiliului Jude�ean Alba s� semneze actele legale 
necesare înfiin��rii asocia�iei. 
 Art. 4. –  Se aloc� suma de 1000 lei pentru constituirea patrimoniului ini�ial al Asocia�iei 
Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia (AIDA). 
 Art. 5. – Se desemneaz� domnul Aitai Marian, director executiv al Direc�iei Dezvoltare �i 
Bugete, în calitate de persoan� responsabil� în rela�ia cu structurile de conducere ale AIDA. 
 Art. 6. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot�râri se îns�rcineaz� Direc�ia Dezvoltare �i 
Bugete. 
 Art. 7. – Prezenta hot�râre se comunic�: 

-  Institu�iei Prefectului -  jude�ul Alba; 
-      Direc�iilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului jude�ean Alba;  
-  Persoanelor fizice �i juridice interesate. 

 
 

PRE�EDINTE,  
 Ion Dumitrel 

                                     CONTRASEMNEAZ�, 
                                         SECRETARUL JUDE�ULUI, 
                                                       Mariana Hurbean 
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