
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                     

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

pentru implementarea Proiectului de prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră  

destinata participantilor la traficul rutier 

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinara în data de 29  octombrie  2015; 

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 privind Campania de informare 

si prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră destinata participantilor la traficul rutier;   

 - raportul  nr. 19777/ 26.10.2015 al Direcţiei Tehnice; 

 - Hotararea ATOP Alba nr.3 din 28.10.2015 privind propunerea de aprobare a Acordului de 

parteneriat cu Inspectoratul de Politie al Judetului Alba; 
 - Vazand:  

   Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1. – Comisia Dezvoltare economica, 

Bugete, Strategii;  
Având în vedere prevederile:  

- art. 91 alin.(1) lit. e), coroborat cu 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  Acordul de parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie Județean Alba pentru 

implementarea Proiectului privind Campania de informare si prevenire a accidentelor de circulaţie 

rutieră destinata participantilor la traficul rutier - potrivit anexei nr. 1 – parte integrantă a prezentei 

hotărâri.  

Art.2. Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

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  

 

 

 
 

 PREŞEDINTE,        CONTRASEMNEAZA 

ION DUMITREL                                         P. SECRETARUL JUDEŢULUI,  

         LILIANA NEGRUT 

 

 

 

 

 

Alba Iulia,  29.10.2015 

Înregistrat sub nr. 166 
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