
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTARARE 
privind aprobarea modificării Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.10 / 

2014 
 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa extraordinară la data de 9 decembrie 2014; 
 Luând în dezbatere : 
         -Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.1 
a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.10 /2014 
        - Raportul comun nr. 20276/05.12.2014 al Direcţiei juridice şi relaţii publice şi al Direcţiei 
de Dezvoltare şi Bugete ; 
        - Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Dezvoltare economică – 
bugete,strategii; 

Având în vedere prevederile: 
• art. 91 alin (1) lit.e) şi alin (5)lit.a) pct.7 din  Legea administraţiei publice 

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

H O T Ă R Â R E 
 

Art.unic. Anexa nr.1 la Hotărârea nr 10/2014 a  Consiliului Judeţean Alba 
privind aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 
pentru implementarea Proiectului „Creşterea mobilităţii patrulelor de intervenţie şi a 
investigării la locul faptei de către serviciile / structurile criminalistice” , se modifică 
urmând să aibă următorul conţinut: 

 
Nr.Crt Activitate Cantitatea(buc) Buget estimat 
1. Achiziţionarea de autovehicole 

DACIA DASTER care să fie predate 
în folosinţă la I.P.J. Alba 

2 buc 150.000 lei 

2. Achiziţionarea de autovehicole 
DACIA LOGAN care să fie predate 
în folosinţă la I.P.J Alba 

4 buc „ 187.400lei” 

3. Achiziţionare aparat multiplicare, 
care să fie predate în folosinţă la 
I.P.J. Alba 

2 buc „12600lei” 

Total estimat 350.000 
 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului  -  judeţul  Alba; 
- Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba; 
- Autorităţii  Teritoriale  de Ordine Publică Alba ; 
- Direcţiei  Dezvoltare şi Bugete; 
- Direcţiei Juridică şi Relaţii Publice; 

 
             PREŞEDINTE, 

        ION DUMITREL 
                                Contrasemnează 

                                                                                      SECRETARUL JUDETULUI, 
        MARIANA HURBEAN  

 
 
Alba Iulia, 09.12.2014 
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