
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Acordului - cadru de cooperare pentru implementarea  Programului Alba 

Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 19 aprilie 2012; 

 
Luând în dezbatere: 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului - cadru de 

cooperare pentru implementarea Programului Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de 

fitness în aer liber; 

 Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice nr. 4435/11.04.2012 la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Acordului - cadru de cooperare pentru implementarea  

Programului Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber;  

 

Văzând : 

 avizul favorabil al  comisiei de specialitate nr. 2 - Comisia dezvoltare urbanistica, 

organizarea si amenajarea teritoriului, investitii, turism, mediu si gestionarea patrimoniului 

judetului; 

 

Având în vedere prevederile: 

 art. 91, alin. (6), lit c), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 97 - (1) şi art. 115 – (1), lit. c din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 

prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1  Se aprobă Acordul - cadru de cooperare pentru implementarea  Programului Alba 

Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber, potrivit Anexei parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze Acordurile de 

cooperare pentru implementarea  Programului Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de 

fitness în aer liber, cu municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj, cu oraşul 

Cugir prin Consiliul local al oraşului Cugir şi cu oraşul Zlatna prin Consiliul local al 

oraşului Zlatna. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 

- Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- Consiliului local al municipiului Blaj; 

- Consiliului local al oraşului Cugir; 

- Consiliului local al oraşului Zlatna; 

 

  PREŞEDINTE, 

            ION  DUMITREL                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                        SECRETARUL JUDETULUI 

                                                          Mariana Hurbean 

ALBA IULIA, 19.04.2012 

NR. 69 












