
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                     
 

HOTĂRÂRE 
privind completarea Art.3 din Acordul de cooperare încheiat cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Alba pentru implementarea Proiectului de prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră   “Alba dă 

prioritate vieţii” aprobat prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 38/27.02.2014 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinara în data de 30  octombrie  2014; 
Luând în dezbatere:  
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare cu 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba pentru implementarea Proiectului de prevenire a accidentelor de 
circulaţie rutieră “Alba dă prioritate vieţii”;  
 - raportul  nr. 17346 / 23.10.2014 al Direcţiei Tehnice;   
 - Vazand: Avizul favorabil cu amendament al Comisiei de specialitate nr.5. – Comisia 
cooperare interinstitutionala si mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile:  
- art. 91 alin.(1) lit. e), alin (5) lit. a) pct. 7 şi alin. (6) lit. “a” din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- art. 3 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si funcţionarea Politiei Romane, 
 cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1 Se aprobă  completarea Art.3 din Acordul de cooperare încheiat cu Inspectoratul de 

Poliţie al Judeţului Alba pentru implementarea Proiectului de prevenire a accidentelor de circulaţie 
rutieră “Alba dă prioritate vieţii” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
38/27.02.2014 în sensul că la alineatul “ JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN 
ALBA” după  liniuţa a 2-a se introduce o nouă liniuţă, liniuţa a 3-a care va avea  următorul cuprins:  
" - va achiziționa şi va da în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, prin contract de împrumut 
de folosinţă gratuită, 77 bucăţi scurte reflectorizante impermeabile inscripţionate „POLIŢIA” 
specifice formaţiunii de poliţie rutieră şi 22 bucăţi bastoane reflectorizante cu LED”. 
 Art.2 Celelalte prevederi ale Acordului de cooperare raman nescchimbate. 
 Art.3 Acordul de cooperare aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 
38/27.02.2014, astfel completat prin prezenta Hotarare va avea cuprinsul la Anexa, parte integranta 
a prezentei Hotarari. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică :  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba;  
- Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba ;  
-  Direcţiei Dezvoltare şi Bugete;  
- Direcției Tehnice; 
- Direcţiei Juridice şi Relaţii Publice  
 
 
 P.PREŞEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ 
FLORIN ALIN CUCUI                                     SECRETARUL JUDEŢULUI,  

MARIANA HURBEAN  
 
 
 
Alba Iulia,  30.10.2014 
Înregistrat sub nr. 175 
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