
 

      

HOTĂRÂREA NR. 4 

din 31 martie 2021 

privind constatarea și rectificarea unor erori materiale din cuprinsul 

Statutului Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din România 

 
 

Analizând Referatul întocmit de către reprezentanții aparatului tehnic al Filialei Județene Alba a 

Asociației Comunelor din România prin care se propune adoptarea de către Adunarea Generală a Filialei 

unei Hotărâri privind constatarea și rectificarea erorilor materiale din cuprinsul Statului acesteia. 

Având în vedere: 

- prevederilor art. 11 lit. g) coroborate cu cele ale art. 19 alin (1) lit. g) din Statutul Filialei 

Judeţene Alba a Asociaţiei Comunelor din România, 

- ținând seama de prevederile art. 22 alin. (1) din Statutul Filialei Judeţene Alba a Asociaţiei 

Comunelor din România. 

 

ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI JUDEŢENE ALBA A ASOCIAŢIEI 

COMUNELOR DIN ROMÂNIA, întrunită statutar, în sesiune extraordinară, în data de 31.03.2021, , 

adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 – Constată și dispune rectificarea unor erori materiale din cuprinsul Statutului Filialei 

Județene Alba a Asociației Comunelor din România. 

 

Art. 2 – Statutul Filialei Statutului Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din România, 

rectificat este prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

 



Art. 3 - Prezenta hotărâre, prin grija președintelui Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din 

România: 

a) se aduce la cunoștință publică, prin publicarea pe pagina de internet a Filialei Județene Alba a 

Asociației Comunelor din România; 

b) se înaintează președintelui executiv al Asociației Comunelor din România, în termen de 15 

zile calendaristice, în copie, sub sancțiunea nulității absolute a acesteia. 

 

 Art. 4. – Se împuternicește doamna Iuliana – Liliana BRICIU – să efectueze toate demersurile 

prevăzute de OG 26/2000 modificată, în vederea înscrierii modificărilor în Registrul Asociaților și 

Fundațiilor, inclusiv semnarea hotărârii, să certifice copiile conform cu originalul și semnarea Statutului 

actualizat. 

 

 

PREŞEDINTELE  

FILIALEI JUDEŢENE ALBA A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN  

ROMÂNIA, 

Gheorghe DAMIAN 
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