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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării art. 3 şi 4 ale hotărârii Consiliul Judeţean Alba nr.157/27.08.2012 

privind aprobarea participării Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba în calitate de membru 

fondator, la constituirea asociaţiei Clusterul Inovativ Naţional „Polul de Competitivitate 

Prelucrări Metale Transilvania” 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în  luna noiembrie 2015; 

Luând în dezbatere: 

-  Expunerea de motive şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării art. 3 şi 4 ale 

hotărârii Consiliul Judeţean Alba nr.157/27.08.2012 privind aprobarea participării 

Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba în calitate de membru fondator, la 

constituirea asociaţiei Clusterul Inovativ Naţional „Polul de Competitivitate Prelucrări 

Metale Transilvania”;  

-  Raportul de specialitate nr. 20428/03.11.2015 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete;  

Văzând: 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 – Administraţie publică locală, juridică 

şi ordine publică; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.157/27.08.2012 privind aprobarea participării 

Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba în calitate de membru fondator, la 

constituirea asociaţiei Clusterul Inovativ Naţional „Polul de Competitivitate Prelucrări 

Metale Transilvania”;   

Având în vedere prevederile: 

- Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 918/2006 pentru aprobarea Programului de stimulare a cercetării, 

dezvoltării şi inovării - IMPACT; 

- Ordinului Ministrului Economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 363/2012 pentru 

aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea şi implementarea operaţiunii 

„Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional – Poli 

de competitivitate” din cadrul domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a 

antreprenoriatului” al Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 

Economice”; 

- Art. 91 alin (1) litera „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

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 Prevederile art. 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 157/27.08.2012 privind aprobarea 

participării Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba în calitate de membru fondator, la 

constituirea asociaţiei Clusterul Inovativ Naţional „Polul de Competitivitate Prelucrări Metale 

Transilvania” se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„Art. 3 Se desemnează doamna Rus Gabriela Nicoleta, inspector superior în cadrul Serviciului 

Dezvoltare Strategii Programe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în 

calitate de reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţilor.” 
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Art. 2 Prevederile art. 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 157/27.08.2012 privind aprobarea 

participării Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba în calitate de membru fondator, la 

constituirea asociaţiei Clusterul Inovativ Naţional „Polul de Competitivitate Prelucrări Metale 

Transilvania” se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„Art. 4 Se desemnează domnul Olariu Ioan Ştefan, inspector de specialitate în cadrul Serviciului 

Dezvoltare Strategii Programe, ca reprezentant al Județului Alba în Consiliul Director al Asociației.” 

 

 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Membrilor fondatori ai Asociaţiei; 

- Persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre. 

 

 

PREŞEDINTE,                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

            Ion DUMITREL                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

  

                                          Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 11.11.2015  

Înregistrat sub nr. 184 


