
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organizării și desfășurării unei vizite de lucru a delegației provinciei 

înfrățite Gansu din Republica Populară Chineză în Judeţul Alba, România 

 

 

    Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 12 decembrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării unei vizitei de lucru a 

delegației provinciei înfrățite Gansu din Republica Populară Chineză în Judeţul Alba, România;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării și 

desfășurării unei vizitei de lucru a delegației provinciei înfrățite Gansu din Republica Populară 

Chineză în Judeţul Alba, România; 

- raportul de specialitate nr. 27435/10 decembrie 2019 al Direcţiei dezvoltare și bugete și 

al Biroului relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 83 din 12 mai 2004 

privind aprobarea Protocolului de promovare a consolidării relațiilor de prietenie dintre Județul 

Alba din România și Provincia Gansu din Republica Populară Chineză; 

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

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

locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b şi lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

- Legii  nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi 

instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Normelor privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu 

caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către 

instituţiile publice aprobate prin H.G. nr. 552/1991, cu modificările și completările ulterioare;                                                

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea  

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă organizarea și desfășurarea în Județul Alba a unei vizite de lucru a 

delegației Provinciei înfrățite Gansu din Republica Populara Chineză în Judeţul Alba, 

România, formată dintr-un număr de 3 de oficiali. 

Art. 2. Se aprobă finanțarea din bugetul local al Județului Alba a cheltuielilor necesare 

pentru organizarea și desfășurarea în Județul Alba a unei vizite de lucru a delegației Provinciei 

înfrățite Gansu din Republica Populara Chineză, conform devizului estimativ de cheltuieli, 

astfel: 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



Nr. crt. Tip acțiune/cheltuieli Suma 

1. Cheltuieli pentru masă: 3 persoane x 3 zile x 160 lei 1440 lei 

3. Cheltuieli pentru cazare: 3 persoane x 3 nopți 2250 lei 

 TOTAL ESTIMAT 3690 lei 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete și Biroului relații internaționale, diaspora, relații publice și comunicare  din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al 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, 

Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Biroului relații 

internaționale, diaspora, relații publice și comunicare din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 265 

Alba Iulia, 12 decembrie 2019 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1 şi  art. 5 

lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 32 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 

http://www.cjalba.ro/

