
ROMÂNIA 
JUDE UL ALBA 
CONSILIUL JUDE EAN 
 

HOT RÂRE 
privind asocierea jude ului Alba cu municipiul Blaj i comuna Cr ciunelu de Jos  pentru 

înfiin area ASOCIA IEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR   
 BLAJ -ALBA (A.B.A.) 

 
Consiliul jude ean Alba întrunit în edin  ordinar  în data de 29 decembrie 2010; 

         Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive i proiectul de hot râre privind asocierea jude ului Alba cu 

municipiul Blaj i comuna Cr ciunelu de Jos  pentru înfiin area ASOCIA IEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITAR  BLAJ - ALBA (A.B.A.); 

- Raportul comun nr.16986/21.12.2010 al Direc iei de dezvoltare i bugete i Direc iei 
juridic  i administra ie public , la proiectul de hot râre privind asocierea jude ului Alba cu 
municipiul Blaj i comuna Cr ciunelu de Jos  pentru înfiin area ASOCIA IEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITAR  BLAJ - ALBA (A.B.A.). 
         inând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1� Comisia dezvoltare 
economic , bugete, strategii i cooperare interinstitu ional . 
         Având în vedere prevederile: 

- art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilit i publice, cu 
modific rile i complet rile ulterioare; 

- art. 11 - 13, art. 91 alin. (6), lit. c i art. 98 coroborat cu art. 45 alin.(1) din Legea nr. 
215/2001 privind administra ia public  local ,  republicat , cu modific rile i complet rile 
ulterioare; 

- Hot rârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru i a statutului-
cadru ale asocia iilor de dezvoltare intercomunitar  cu obiect de activitate serviciile de 
utilit i publice; 

- Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii, cu modific rile i 
complet rile ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modific rile i complet rile 
ulterioare; 

 
În temeiul art. 97 i a art. 115-(1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice 

locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, adopt  prezenta: 
 
 

HOT R RE 
 
         Art.1  Se aprob  asocierea Jude ului Alba, prin Consiliul jude ean Alba, cu municipiul Blaj 
i comuna Cr ciunelul de Jos  pentru înfiin area ASOCIA IEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITAR  BLAJ - ALBA (A.B.A.), persoan  juridic  de drept privat i de utilitate 
public .  
 



         Art.2 Se aprob  Actul Constitutiv i Statutul ASOCIA IEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITAR  BLAJ - ALBA (A.B.A.), prev zute în Anexa nr. 1 i  Anexa nr.2 - p r i 
integrante ale prezentei hot râri.  
 
         Art. 3-(1) Se stabile te sediul ASOCIA IEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR  
BLAJ - ALBA (A.B.A.) în România, Jude ul Alba, Municipiul Blaj, Pia a 1848, nr.16, cod 
515400. 
         (2) Se aprob  participarea jude ului Alba, prin Consiliul Jude ean Alba, la patrimoniul ini ial 
al ASOCIA IEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR  BLAJ - ALBA (A.B.A.) cu o 
contribu ie în numerar în valoare de 1000 (una mie) lei. 

         Art. 4   Se împuternice te Pre edintele Consiliul jude ean Alba, Dl. Ion Dumitrel, s  semneze 
Actul Constitutiv i Statutul ASOCIA IEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR  BLAJ - 
ALBA (A.B.A.). 
 
         Art. 5 - Se împuternice te domul Canciu Alexandru-Cristian, cet ean român, n scut la data 
de 10.03.1983 în ora ul Cugir, domiciliat în municipiul Blaj, str. Inochentie Micu Clain, nr.48, 
CNP 1830310013648, posesor al C.I. seria  AX, nr.284443, eliberat  de SPCLEP Blaj, la data de 
14.02.2007, s  îndeplineasc  procedurile prev zute de lege pentru înregistrarea ASOCIA IEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR  BLAJ - ALBA (A.B.A.) la Registrul asocia iilor i 
funda iilor de pe lâng  grefa Judec toriei Blaj. 
 
         Art. 6 Se desemneaz  pre edintele Consiliului jude ean Alba, Dl. Ion Dumitrel, 
reprezentantul jude ului Alba în Adunarea General  a Asocia ilor din cadrul ASOCIA IEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR  BLAJ - ALBA  (A.B.A.). 

         Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba i se comunic : 
- Institu iei Prefectului  - jude ul Alba; 
- Direc iilor din aparatul de specialitate al Consiliului jude ean Alba; 
- Consiliului local al municipiului Blaj;  
- Consiliului local al comunei  Cr ciunelul de Jos. 

 
 

 PRE EDINTE 
Ion DUMITREL 
 
                                                                                                              Contrasemneaz ,  
                                                                                                    SECRETARUL JUDE ULUI   
                                                                                                            Mariana HURBEAN 
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