
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind participarea Consiliului judeţean Alba,în calitate de membru 
 fondator, la constituirea Asociaţiei „Agenţia Locală a Energiei Alba” 

 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 decembrie 2007;                              
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive privind participarea Consiliului judeţean Alba, în calitate de 

membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Agenţia Locală a Energiei Alba” ; 
- Raportul de specialitate nr. 15.462 din 12 decembrie 2007 al Direcţiei Tehnice. 
 Vazand :  
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economica si administrarea 
domeniului public si privat al judetului Alba. 
Având în vedere prevederile: 
- Ordonanta Guvernului  nr. 26/ 2000 cu privire la  asociaţii şi fundaţii, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr.246/2005 ; 
- art. 11 –  (1) si (3), art. 13 – (1), art.91 alin.(1) lit.”e” si ”d”  precum si alin.(6) lit. ”a” 

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

republicată, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă participarea Consiliului judeţean Alba, în calitate de membru fondator, la 
constituirea Asociaţiei „Agenţia Locală a Energiei Alba”, potrivit Actului constitutiv şi Statutului, 
anexe la prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se alocă suma de 100 lei din bugetul propriu al Consiliului judeţean Alba, 
reprezentând aportul în bani la patrimoniul iniţial al persoanei juridice fără scop lucrativ – Asociaţia 
„Agenţia Locală a Energiei Alba”, reprezentând  7,7 %  din patrimoniul iniţial al Asociaţiei. 

Art. 3. Se desemnează presedintele Consiliului judetean Alba – domnul Ion Dumitrel sa 
reprezinte Consiliul judeţean Alba în Adunarea Generala a Asociaţiei „Agenţia Locală a Energiei 
Alba”. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Institutiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Membrilor fondatori ai asociaţiei „Agenţia Locală a Energiei Alba” ; 
- Reprezentantului Consiliului judeţean Alba în Consiliul director al Asociaţiei „Agenţia 

Locală a Energiei Alba”; 
- Trezoreriei Alba Iulia; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Alba. 

 
            PREŞEDINTE, 

                  Ion DUMITREL 

                            Contrasemneaza, 
                                                                                             SECRETAR GENERAL 
                Mariana HURBEAN 
Alba Iulia, 20 decembrie 2007  
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