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HOTĂRÂRE 
privind aderarea Judetului Alba la Programul Eurodyssee  

 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 octombrie 2013; 
 Luând în dezbatere: 
  - Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aderarea judeţului Alba la Programul 
Eurodyssee al Adunării Regiunilor Europene; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei relaţii publice şi informatică şi al Direcţiei 
dezvoltare şi bugete nr. 16.770/2013. 

Vazand: 
 Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.5- Cooperare interinstitutionala si mediu de 

afaceri; 
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 7/22.04.1994 privind aderarea 

la Adunarea Regiunilor Europene si ale Hotărârii Consiliului judetean Alba nr. 212/20.12.2007 privind 
Încheierea unui Acord de cooperare între Judetul Alba si ARE precum si acceptul Forumului Eurodyssee 
din 17-18 octombrie 2013, 

Având în vedere dispoziţiile art.91 alin.(5) lit.”a” pct.5 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art.97-(1) şi art.115-(1) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se aprobă aderarea judetului Alba la Programul Eurodysse, program ce constă în schimbul 

de stagiari-bursieri pentru efectuarea de stagii profesionale între regiunile membre ale Adunării 
Regiunilor Europei. 

Art.2. Se aprobă participarea judetului Alba în cadrul Programului Eurodyssee, prin schimb de 
stagiari pentru efectuarea de stagii profesionale, începând cu data de 1 ianuarie 2014. 

Art.3. Se aprobă bugetul aferent programului, pentru anul 2014, conform anexei - parte integrantă 
a prezentei hotărâri. 

Art.4. Responsabilul cu administrarea Biroului Adunării Regiunilor Europei de la Alba Iulia va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri si va gestiona derularea programului. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba: 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba 
- Responsabilului cu administrarea Biroului Adunării Regiunilor Europei de la Alba Iulia 
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