
ROMÂNIA      
JUDE�UL ALBA                                                                                          
CONSILIUL JUDE�EAN 
 
 

HOT�RÂRE 
privind  aprobarea  particip�rii Jude�ului Alba, în calitate de membru fondator la 

constituirea Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� „Centrul Transilvaniei” 
 
 

Consiliul Jude�ean Alba, întrunit în �edin��  ordinar� la data de 27 septembrie 2007; 
Luând în dezbatere: 
- Proiectul de hot�râre privind  aprobarea   particip�rii Jude�ului Alba, în calitate de membru 

fondator la constituirea Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� „Centrul Transilvaniei”, 
înregistrat sub nr. 147/2007, ini�iat de pre�edintele Consiliului jude�ean Alba, Ion Dumitrel;  

-  Expunerea de motive la proiectul de hot�râre  privind  aprobarea   particip�rii Jude�ului 
Alba,în calitate de membru fondator la constituirea Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� 
„Centrul Transilvaniei”; 

- Raportul  de specialitate al Direc�iei dezvoltare si bugete nr. 11162/13.09.2007;  
V�zând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 – „Dezvoltare regional� �i integrare 

european�”; 
- Prevederile Ordonan�ei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asocia�ii �i funda�ii, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare �i ale art. 35 alin. (3), (4) �i (6) din Legea nr. 273/2006 
privind finan�ele publice locale; 
 Având în vedere prevederile art. 11, 12, 13, 91, alin (6), litera c), ale art. 92 din Legea 
administra�iei publice locale nr.215/2001, republicat�. 

În temeiul art. 97, alin.1) �i 115, alin. 1), lit. c) din Legea administra�iei publice  locale nr. 
215/2001, republicat� , adopt� prezenta  
 

HOT�RÂRE 
 

Art.1. (1) Se aprob� participarea Jude�ului Alba, prin Consiliul jude�ean Alba, în calitate de 
asociat - membru fondator, la constituirea Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� „Centrul 
Transilvaniei”. 

(2) Unit��ile administrativ-teritoriale din Regiunea 7 Centru, prev�zute în Anexa 1, 
care face parte integrant� din prezenta hot�râre, se asociaz� sub forma unei asocia�ii de dezvoltare 
intercomunitar�, cu personalitate juridic�, de drept privat �i de utilitate public�. 

Art.2. Se aprob� Actul constitutiv �i Statutul Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� 
„Centrul Transilvaniei”, conform anexelor 2 �i 3 care fac parte integrant� din prezenta hot�râre.  

Art.3. Se aprob� alocarea sumei de 20.000 lei, reprezentând aportul Consiliului jude�ean 
Alba la constituirea patrimoniului ini�ial al Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� „Centrul 
Transilvaniei”. 

Art.4. Se aprob� cotiza�ia anual� a Consiliului jude�ean Alba la sus�inerea activit��ilor 
asocia�iei în cuantum de 1.500 lei.  

Art.5. Se aprob� ca sediul Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� „Centrul Transilvaniei” 
s� fie în localitatea Tîrgu Mure�, str. Prim�riei, nr. 2, în vederea desf��ur�rii activit��ii acesteia. 

Art.6. Se împuternice�te domnul Ion Dumitrel, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba s� 
semneze Actul constitutiv �i Statutul Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� „Centrul 
Transilvaniei” �i s� reprezinte Jude�ul Alba în Adunarea General�. 

Art.7. Se desemneaz� ca reprezentant al Jude�ului Alba pentru a face parte din Consiliul de 
Administra�ie. al Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� „Centrul Transilvaniei” domnul 



vicepre�edinte Dan Coriolan Simedru  �i doamna Alina Pohon�u, având func�ia de �ef serviciu, în 
cadrul Direc�iei dezvoltare �i bugete, Consiliul jude�ean Alba. 
 Art.8. Direc�ia dezvoltare si 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; 
- Consiliilor jude�ene partenere (Mure�, Sibiu, Bra�ov, Covasna, Harghita) 
- Direc�iilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului jude�ean Alba. 

 
 

PRE�EDINTE,   
           Ion DUMITREL                                                                           
 

      CONTRASEMNEAZ�, 
                  SECRETAR GENERAL 

                                                                                            Mariana HURBEAN  
                                                                                                      
Alba Iulia, 27 septembrie 2007 
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