
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea unui amendament la Protocolul de colaborare între Județul Alba 

prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba,  

încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 96/16 martie 2017, în vederea 

organizării activităților din cadrul proiectului „Educație sanitară” 

 

           Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 6 iunie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unui amendament la Protocolul de 

colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului 

Alba, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 96/16 martie 2017, în vederea 

organizării activităților din cadrul proiectului „Educație sanitară”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unui amendament 

la Protocolul de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce 

Roșie a Județului Alba, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 96/16 martie 

2017, în vederea organizării activităților din cadrul proiectului „Educație sanitară”; 

 - raportul de specialitate nr. 9924/29 mai 2017 comun, al Direcției gestionarea 

patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 9453/23 mai 2017 a Consiliului Judeţean Alba adresată Filialei de Cruce 

Roşie a Judeţului Alba privind modificarea Protocolului de colaborare nr. 4918/20 martie 2017, 

respectiv nr. 202/23 martie 2017; 

 - adresa nr. 402/25 mai 2017 a Filialei de Cruce Roşie a Judeţului Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9923/29 mai 2017 privind răspunsul favorabil la 

intenţia de modificare a Protocolului de colaborare nr. 4918/20 martie 2017, respectiv nr. 

202/23 martie 2017; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 96/16 martie 

2017 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, în vederea organizării activităților din 

cadrul proiectului „Educație sanitară”; 

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

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 11 lit. e și art. 11 lit. i din Legea nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie din România, 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 un amendament la Protocolul de colaborare nr. 4918/20 martie 2017, 

respectiv nr. 202/23 martie 201, între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Filiala de 

Cruce Roşie a Judeţului Alba, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 96/16 

martie 2017, în vederea organizării activităților din cadrul proiectului „Educație sanitară”, în 

sensul modificării art. 5 din acest protocol – Responsabilitățile părților - Județul Alba, prin 

Consiliul Județean Alba, acesta urmând să aibă următorul conținut: 

„Art. 5. - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba 



 va suporta, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor 

necesare pentru premierea participanților şi a câştigătorilor concursului din cadrul proiectului; 

 va asigura promovarea activităților din cadrul proiectului în mass media și pe site-ul 

propriu; 

 va asigura, prin responsabilul desemnat, sprijinul de specialitate în organizarea și 

derularea activităților și a festivității de premiere.” 

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 9 ultimul aliniat din Regulamentul de desfăşurare a 

activităţilor din cadrul proiectului „Educaţie sanitară” – anexă la Protocolul de colaborare - 

acesta urmând să aibă următorul conținut: 

„Echipajele participante vor primi din partea Consiliului Judeţean Alba premii constând 

în tricouri personalizate, șepci personalizate, brelocuri personalizate și tricouri. De asemenea, 

echipajele câștigătoare vor fi premiate şi cu medalii, diplome și cupe”. 
 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului 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 Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Filialei de Cruce 

Roșie a Județului Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 182 

Alba Iulia, 6 iunie 2017 
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