
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării hotărârii nr.  174/24.10.2013 privind aderarea Judeţului Alba la 

programul Eurodyssee 
 

 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 martie 2014; 
 Luând în dezbatere: 
  - Expunerea de motive privind aprobarea modificării hotărârii nr. 174/24.10.2013 privind 
aderarea judeţului Alba la programul Eurodyssee; 

- Raportul de specialitate Direcţiei dezvoltare şi bugete nr. 4764/20.03.2014, cu privire la 
proiectul de hotărâre nr. 84/20.03. 2014. 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 7/22.04.1994 privind 
aderarea la Adunarea Regiunilor Europene şi ale Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 
212/20.12.2007 privind Încheierea unui Acord de cooperare între Judeţul Alba şi ARE precum şi de 
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. 

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate 5 - ”Comisia cooperare interinstituţională şi 
mediu de afaceri”. 

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, adoptă prezenta:  

 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. I Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 174/2013 privind aderarea 
consiliului Judeţean Alba la programul Eurodyssee, după cum urmează:  

1. După art. 2 al hotărârii se introduce un nou articol 21 cu următorul conţinut: „Art. 21. Pentru 
desfăşurarea programului Eurodyssee în judeţul Alba, în anul 2014, se aprobă Acordul de 
Asociere între Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea ,,1 Decembrie 1918’’ din Alba Iulia 
prevăzut în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri; 

2. Se modifică Anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 174/2013 privind aderarea 
consiliului Judeţean Alba la programul Eurodyssee, urmând să aibă conţinutul prevăzut în 
Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 
Art. II  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 174/2013 privind 
aderarea consiliului Judeţean Alba la programul Eurodyssee rămân neschimbate. 
 
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 
 

                       PREŞEDINTE,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
          ION DUMITREL                                  SECRETARUL JUDEŢULUI 
                  MARIANA HURBEAN 
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