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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării reprezentanţilor Judeţului Alba  

la ediţia din 2016 a Expoziţiei Culturale Internaţionale„Drumul Mătăsii”  

– Dunhuang, Provincia Gansu, Republica Populară Chineză  

 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea participării reprezentanţilor Judeţului Alba la 

ediţia din 2016 a Expoziţiei Culturale Internaţionale „Drumul Mătăsii” – Dunhuang, Provincia 

Gansu, Republica Populară Chineză; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

reprezentanţilor Judeţului Alba la ediţia din 2016 a Expoziţiei Culturale Internaţionale „Drumul 

Mătăsii” – Dunhuang, Provincia Gansu, Republica Populară Chineză; 

- raportul de specialitate nr. 14668/23 august 2016 al Compartimentului Relaţii 

internaţionale şi comunicare din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- invitația adresată Consiliului Județean Alba de către Biroul de Afaceri Externe al 

Provinciei Gansu, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 4368 din 14 martie 

2016; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 11/2016 privind 

aprobarea Programului activităţilor de cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba pe anul 

2016; 

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

bugete, strategii; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 11 alin. 3, art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 6 lit. a şi art. 91 alin. 6 lit. c din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- art. IV alin. 3 lit. b și alin. 4 lit. b  din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de 

reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare 

a unor acte normative; 

- H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în 

străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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 participarea la ediţia din 2016 a Expoziţiei Culturale Internaţionale 

„Drumul Mătăsii”, organizată în oraşul Dunhuang, Provincia Gansu – Republica Populară 

Chineză, între 19 şi 22 septembrie 2016 a următorilor reprezentanţi ai Judeţului Alba:                        

domnul Ion DUMITREL – Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Marius Nicolae 

HAŢEGAN – consilier judeţean, domnul Dorin Gheorghe SANDEA – consilier judeţean, 

domnul Vasile BUMBU – Secretarul Județului Alba, însoţiţi de domnul George Daniel ŞINCA 



– consilier Cabinetul Preşedintelui şi domnișoara Cornelia Carmen MĂDĂRAŞ – consilier 

Relaţii internaţionale şi comunicare. 

Art. 2. Cheltuielile aferente participării, în perioada 16-24 septembrie 2016,  la 

evenimentul organizat în oraşul Dunhuang, Provincia Gansu – Republica Populară Chineză, vor 

fi suportate din bugetul propriu al Judeţului Alba pentru anul 2016, în cuantumurile stabilite prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 133/2004 privind modul de organizare a activităţilor de 

cooperare externă a Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba,  prin intermediul Direcției dezvoltare și 

bugete și Direcției juridică și relații publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba 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, Președintelui Consiliului Județean Alba, persoanelor 

nominalizate, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei dezvoltare și bugete și Biroului 

resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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Alba Iulia,  25 august 2016  


