
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 204/30 octombrie 
2009 privind aprobarea aderării Consiliului judeţean Alba la Asociaţia cultivatorilor de sfeclă 

de zahăr din judeţul Alba 
 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 august 2011; 
 Luând în dezbatere: 
 - expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului judeţean Alba nr. 204/30 octombrie 2009 privind aprobarea aderării Consiliului judeţean 
Alba la Asociaţia cultivatorilor de sfeclă de zahăr din judeţul Alba; 
 - raportul de specialitate comun nr. 11846/19.09.2011 al Direcţiei de dezvoltare şi bugete şi 
Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică;  
 Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 204/30 octombrie 2009 privind aprobarea aderării 
Consiliului judeţean Alba la Asociaţia cultivatorilor de sfeclă de zahăr din judeţul Alba; 

- Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 – “ Comisia administraţie 
publică locală, juridică şi ordine publică”. 

Văzând:  
- Cererea de renunţare la calitatea de reprezentat al Consiliului Judeţean Alba în Consiliului 

Director al Asociaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr din judeţul Alba, înregistrată sub nr. 
11845/19.09.2011. 

Având în vedere prevederile: 
 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - art. IX alin. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare. 
 În temeiul art. 97 alin.(1) şi 115 alin. (1) litera “c” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art. I. Articolul 1 din Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 204/30 octombrie 2009 privind 
aprobarea aderării Consiliului judeţean Alba la Asociaţia cultivatorilor de sfeclă de zahăr din judeţul 
Alba, se modifică după cum urmează: 
 ,,Art. 1. – Se instituie calitatea Judeţului Alba, prin Consiliul judeţean Alba în Asociaţia 
cultivatorilor de sfeclă de zahăr din judeţul Alba, cu statut de membru aderent.’’ 
 Art. II. Articolul 3 din Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 204/30 octombrie 2009 privind 
aprobarea aderării Consiliului judeţean Alba la Asociaţia cultivatorilor de sfeclă de zahăr din judeţul 
Alba, se abrogă. 
 Art. III. După articolul 3 din Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 204/30 octombrie 2009 
privind aprobarea aderării Consiliului judeţean Alba la Asociaţia cultivatorilor de sfeclă de zahăr din 
judeţul Alba, se introduce un nou articol, articolul 4, cu următorul cuprins: 

,,Art. 4. – Doamna Androne Elisabeta Ana, consilier superior în aparatul de specialitate al 
Consiliului judeţean Alba se desemnează, în calitate de reprezentant al Judeţului Alba, în Adunarea 
generală a Asociaţia cultivatorilor de sfeclă de zahăr din judeţul Alba.’’ 

Prezenta hotărâre se comunică şi se înaintează: 
 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
 - Asociaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr din judeţul Alba; 
 - Doamnei Androne Elisabeta Ana; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  
 

 
   PREŞEDINTE,                                                                 
 ION DUMITREL                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,                                 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                                   MARIANA HURBEAN 
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	- Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 – “ Comisia administraţie publică locală, juridică şi ordine publică”.

