
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului activităţilor 

de cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba pentru anul 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului activităţilor de cooperare externă al 

Consiliului Judeţean Alba pentru anul 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului activităţilor 

de cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba pentru anul 2016; 

 - raportul de specialitate nr. 542/14 ianuarie 2016 al Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi 

Informatică; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri ; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 11 alin. 3 și alin. 4, art. 91 alin. 6 lit. b și lit. c din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 133 din 16 iulie 2004 privind modul de 

organizare a activităţilor de cooperare externă a Consiliului Judeţean Alba; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 

Se aprobă Programul activităţilor de cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba 

pentru anul 2016, potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 

Pentru aducerea la îndeplinire a programului, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba va 

stabili, prin dispoziţie, componenţa delegaţiilor participante, în funcţie de obiectivele şi specificul 

activităţilor respective. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba și Direcţiilor din aparatul  

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

   PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 

                         Contrasemnează, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                     Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

Nr. 11 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 



Anexa la Hotărârea  Consiliului Județean  

Alba nr. 11/28 ianuarie 2016        

       

 

 

 

Program  

de desfăşurare a activităţilor de cooperare externă 

al Consiliului Judeţean Alba, pe anul 2016 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiectiv Activităţi 

Rezultate 

aşteptate 

1. Promovarea 

Judeţului Alba în 

cadrul ADUNĂRII 

REGIUNILOR 

EUROPENE 

Participarea la Adunarea 

Generală, la reuniunile de 

Birou ale         Adunării 

Regiunilor Europene, la 

Academia de Vară şi                

Academia pentru Tineri  

 

- stabilirea de noi contacte, iniţierea 

de noi relaţii de cooperare; 

- dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi 

pentru gestionarea problemelor 

administrative după modelul 

instituţiilor europene; 

- diseminarea de bune practici în 

domeniul politicilor instituţionale 

Întâlniri ale Comisiilor  şi 

Grupurilor de lucru  ale 

Adunării Regiunilor 

Europene 

- iniţierea şi implementarea de 

proiecte în diferite domenii de 

interes judeţean; 

- diseminarea de bune practici în 

domeniul politicilor regionale 

 2. Promovarea zonelor 

vitivinicole din 

Judeţul Alba 

 

 

Participare la Sesiunea 

Plenară, la Consiliul 

Internaţional al Adunării 

Regiunilor Europene Viti-

vinicole, precum şi la 

reuniunile grupurilor de 

lucru  

 

- intensificarea contactelor cu 

Regiuni europene cu activităţi viti-

vinicole; 

- proiecte interregionale în domeniul 

oenoturismului; 

- schimb de bune practici în 

domeniul viti-viniculturii şi al 

oenoturismului, prezentarea 

potenţialului viticol al judeţului 

nostru 

3. Continuarea 

relaţiilor de 

cooperare 

descentralizată între 

Judeţul Alba, 

România şi 

departamentul LA 

MANCHE, Franţa 

 

a). elaborarea şi 

implementarea de proiecte în 

conformitate cu  prevederile 

protocolului de cooperare 

semnat în mai 2005; 

b). vizite de lucru 

- proiecte comune în domenii ca: 

tineret, cultură, protecţia mediului 

şi a peisajului,  urbanism, 

dezvoltare urbană şi rurală, 

educaţie, sport, gestiune locală 

instituţională; 

- continuarea şi dezvoltarea unor 

parteneriate între  Asociaţia „Alba – 

Manche Împreună” şi asociaţii din 

departamentul La Manche; 

- schimburi culturale, schimburi de 

bune practici în diferite domenii de 

interes şi schimburi de tineri între 

cele două departamente 

4. Cooperare 

descentralizată între 

Judeţul Alba, 

România şi 

Departamentul 

RHÔNE, Franţa 

a). punerea în aplicare a 

prevederilor protocolului de 

cooperare semnat în anul 

2008;  

b). vizite de lucru 

- proiecte comune în conformitate cu 

obiectivele protocolului de 

cooperare – dezvoltare rurală, 

turism, cultură, social , tineret; 

- diseminarea de experienţe şi bune 

practice în derularea proiectelor cu 

finanţări europene 



Nr. 

crt. 
Obiectiv Activităţi 

Rezultate 

aşteptate 

5. Continuarea 

relaţiilor de 

cooperare între 

Judeţul Alba, 

România şi Judeţul 

TOLNA, Ungaria 

a). realizarea obiectivelor 

propuse în acordul de 

cooperare; 

b). vizite de lucru 

- promovarea Judeţului Alba în 

Ungaria; 

- dobândirea de experienţă, 

informaţii, iniţierea de colaborări cu 

instituţii similare în domenii ca:  

- utilizare a fondurilor europene; 

- gestiune locală instituţională;  

- dezvoltare urbană şi rurală; 

- educaţie, cultură, tineret;  

- turism; 

- politici sociale; 

- implementarea de proiecte în 

diverse domenii de interes pentru 

cele două comunităţi 

6. Continuarea 

relaţiilor de 

cooperare între 

Judeţul Alba, 

România şi Judeţul 

BÁCS-KISKUN, 

Ungaria 

a). realizarea obiectivelor 

propuse în acordul de 

cooperare; 

b). vizite de lucru 

- promovarea Judeţului Alba în 

Ungaria; 

- dobândirea de experienţă, 

informaţii, iniţierea de colaborări cu 

instituţii similare în domenii ca:  

- utilizare a fondurilor europene; 

- gestiune locală instituţională; 

- dezvoltare urbană şi rurală; 

- educaţie, cultură, tineret; 

- turism; 

- politici sociale 

7. Continuarea 

relaţiilor de 

cooperare între 

Judeţul Alba, 

România şi 

Provincia GANSU, 

Republica Populară 

Chineză 

a). punerea în aplicare a 

prevederilor protocolului 

semnat în 2004; 

b). vizite de lucru 

- stabilirea de noi contacte, iniţierea 

de noi relaţii de cooperare; 

- derularea de proiecte comune în 

domenii ca: ştiinţă, educaţie, 

cultură, turism, sănătate, tineret, 

sport, dezvoltare instituţională 

8. Cooperare 

descentralizată între 

Judeţul Alba, 

România şi 

Regiunea 

Autonomă FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA, Italia  

a). dezvoltarea relaţiilor de 

cooperare pe baza 

obiectivelor propuse în 

cadrul protocolului de 

colaborare semnat în luna 

noiembrie 2007; 

b). derularea de proiecte 

comune; 

c). vizite de lucru 

- proiecte comune în domenii de 

interes: turism, tineret, patrimoniu 

cultural; 

- identificarea de noi oportunităţi, 

proiecte de cooperare 

9. Cooperare 

descentralizată între 

Judeţul Alba şi 

Provincia 

Autonomă 

VOIVODINA, 

Serbia  

a). dezvoltarea relaţiilor de 

cooperare pe baza 

obiectivelor propuse în 

protocolul de cooperare; 

b). implementarea de 

proiecte comune; 

c). vizite de lucru 

- proiecte comune în domenii ca: 

economie, cultură, educaţie, turism, 

ştiinţă, tineret,  politici sociale, 

protecţia mediului; 

- schimburi culturale, schimburi de 

bune practici şi schimburi de tineri 

între cei doi parteneri 

10. Cooperare 

descentralizată între 

Judeţul Alba şi 

Raionul 

IALOVENI, 

Republica Moldova  

a). realizarea obiectivelor 

propuse în înţelegerea de 

cooperare semnată în anul 

2012; 

b). vizite de lucru 

- proiecte comune în domenii ca: 

economie, comerţ, agricultură, 

viticultură, educaţie, ştiinţă, sport, 

cultură, tineret; 

- schimburi culturale şi de tineri, 

schimburi de bune practici în 

domeniile mai sus menţionate 



Nr. 

crt. 
Obiectiv Activităţi 

Rezultate 

aşteptate 

11. Cooperare 

descentralizată între 

Judeţul Alba şi 

Raionul CAHUL, 

Republica Moldova 

a). realizarea obiectivelor 

propuse în înţelegerea de 

cooperare semnată în anul 

2013; 

b). vizite de lucru 

- proiecte comune în domenii ca: 

educaţie, inovare, sport, cultură, 

tineret; 

- schimburi culturale şi de tineri, 

schimburi de bune practici în 

domeniile mai sus menţionate 

12. Promovarea 

Judeţului Alba în 

Regiunile 

francofone 

Participare la reuniunile 

Asociaţiei Internaţionale a 

Regiunilor Francofone 

 

- creşterea vizibilităţii Judeţului Alba 

în spaţiul francofon; 

- iniţierea de proiecte în cooperare 

descentralizată 

13. Promovarea şi 

dezvoltarea zonelor 

turistice ale 

Judeţului Alba 

a). participarea la diverse 

târguri internaţionale de 

turism; 

b). participarea la reuniuni, 

vizite de studiu şi schimburi 

de experienţă în domeniul 

turismului 

- creşterea vizibilităţii patrimoniului 

turistic al Judeţului Alba; 

- atragerea de turiştii străini în judeţ; 

- iniţierea şi implementarea de 

proiecte în domeniu; 

- dobândirea de informaţii şi 

experienţe de bune practicii în 

domeniul turismului 

14.  Diversificarea 

relaţiilor de 

cooperare externă 

ale Judeţului Alba 

a). participarea la seminarii, 

conferinţe, simpozioane, 

expoziţii şi reuniuni 

internaţionale; 

b). organizarea de seminarii, 

conferinţe, simpozioane, 

expoziţii şi reuniuni 

internaţionale 

- dezvoltarea durabilă a Judeţului 

Alba; 

- promovarea Judeţului Alba la nivel 

internaţional 

 

 

   PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 

                         Contrasemnează, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                     Vasile BUMBU    

 
 


