
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂRE  
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.202 din 09 decembrie 
2014 privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în 

vederea constituirii Asociaţiei „PRO SĂNĂTATE ALBA” 
 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 08 ianuarie 
2015; 
 Luând în dezbatere: 
         -expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr.202 din 09 decembrie 2014 privind aprobarea asocierii 
Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei „PRO 
SĂNĂTATE ALBA”; 
         -raportul Direcţiei Juridică şi Relaţii Publice nr.172/ 06 ianuarie 2015; 
         Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 - Comisia 
administraţie publică locală, juridică şi ordine publică. 
 Având în vedere:  

- art.6 alin.(2) lit.f) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii 
şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.1 alin.(1) din Hotărârea Guvernului României nr.1091 din 11 decembrie 
2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

- Dovada disponibilităţii denumirii nr.140369/08.12.2014  a Ministerului 
Justiţiei –Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice. 

În temeiul 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. Art.2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.202 din 09 decembrie 2014 
privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea 
constituirii Asociaţiei „PRO SĂNĂTATE ALBA”, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

«Art.2. Se alocă suma de 650 lei din bugetul propriu al Judeţului Alba 
reprezentând aportul în bani la patrimoniul iniţial al Asociaţiei „PRO SĂNĂTATE 
ALBA”.» 

Art.2. Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.202 din 09 decembrie 
2014 - Actul Constitutiv al Asociaţiei„PRO SĂNĂTATE ALBA”, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
          « Art. 1 Denumire 

1.1. Denumirea Asociaţiei este „PRO SĂNĂTATE ALBA” conform Dovezii 
disponibilităţii denumirii emisă sub nr.140369  de Ministerul Justiţiei –Serviciul 
Comunicare şi Relaţii Publice la data de 08.12.2014 şi valabilă până la data de 
08.06.2015.  



 
         Art. 6 Patrimoniul Asociaţiei. Activităţile economice. 

6.1. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 1950 lei constituit din aporturile 
membrilor şi vărsat în totalitate la data constituirii asociaţiei, astfel : 

(1) Unitatea Administrativ teritorială al Judeţului Alba prin  Consiliul Judeţean ALBA 
–  650 lei 

(2) Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia – 650  lei  

 (3)Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud – 650  lei» 

         Art.3. Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.202 din 09 decembrie 
2014  - Statutul Asociaţiei „PRO SĂNĂTATE ALBA”, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

         « Art. 1 Denumire 

1.1. Denumirea Asociaţiei este „PRO SĂNĂTATE ALBA” conform Dovezii 
disponibilităţii denumirii emisă sub nr.140369  de Ministerul Justiţiei –Serviciul 
Comunicare şi Relaţii Publice. la data de 08.12.2014 şi valabilă până la data de 
08.06.2015.  

         Art. 21 Patrimoniul  

21.1. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 1950 lei constituit din aporturile 
membrilor şi vărsat în totalitate la data constituirii asociaţiei, astfel : 

(1) Unitatea Administrativ teritorială al Judeţului Alba prin  Consiliul Judeţean ALBA 
–  650 lei 

(2) Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia – 650  lei  

 (3)Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud – 650  lei» 

         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
-Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- persoanelor juridice şi fizice asociate; 
-Direcţiilor din aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba. 

 
PREŞEDINTE, 

          ION  DUMITREL                                                                  Contrasemnează,  
                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                    Dana POTOPEA 
                                                                                                
Alba Iulia, 08 ianuarie 2015 
Nr.3 


