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CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂRE 
 privind asocierea Consiliului judeţean Alba cu consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Alba în scopul înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 

„SALUBRIS ALBA”  
 

                 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 iunie 2007; 
                 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind asocierea Consiliului judeţean Alba 
cu consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba în scopul 
înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „SALUBRIS ALBA”; 

- Raportul de specialitate nr. 7307 din 18 iunie 2007 al Direcţiei tehnice; 
- Adresa Ministerului Justiţiei nr. 51.300/2007 privind disponibilizarea denumirii asociaţiei 

de dezvoltare intercomunitara „SALUBRIS ALBA”. 
          Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 – Comisia de dezvoltare 
regionala si integrare europeana. 
         Având în vedere  prevederile: 
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr.51 /2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice; 
- Hotărârii Guvernului României nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 
- Art.11 alin.(1) şi (3), art.13 – (1), art.91 alin.(1) lit.e) şi d) precum şi alin.(6) lit.a) şi c) din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată; 
         În temeiul art. 97 alin.(1) si art.115 lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
         Art.1. Se aprobă asocierea Consiliului judeţean Alba cu consiliile locale ale municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, în scopul înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
„SALUBRIS ALBA” . 
         Art.2. Asociaţia se constituie pe baza Acordului-cadru de asociere al unităţilor administrativ- 
teritoriale şi a Statutului-cadru al Asociaţiei „SALUBRIS ALBA” prevăzute în Anexele 1 şi 2 – 
părţi integrante ale prezentei hotărâri. 
         Art. 3. Se împuterniceşte domnul Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului judeţean Alba, să 
semneze Acordul de asociere cu unităţile administrativ –teritoriale din judeţul Alba. 
 

         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba; 
- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba; 

 
 

             PREŞEDINTE 
        Ion DUMITREL            
                                                                                                           Contrasemneaza, 
                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI   
                                                                                    Mariana HURBEAN 
Alba Iulia,  28 iunie 2007 
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