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                                                                     HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
                                              Consiliului judeţean Alba 

 
 
 Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 iulie 2008; 
 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Consiliului judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 9243 / 2008 a Direcţiei juridice şi cancelarie din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba; 

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – Comisia administraţie publică 
locală, juridică şi ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 
- Legii administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea  Regulamentului-

cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673 /2002; 
- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- Legii nr.393/2003 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1) litera c) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 
H O T Ă R Â R E  

 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului judeţean Alba 

conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului judeţean Alba 

nr.48/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu acelaşi obiect de reglementare, se 
abrogă. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică şi se 
înaintează: 

 - Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 
 - consilierilor judeţeni; 
 - structurilor din aparatul de specialitate al consiliului judeţean. 
 
PREŞEDINTE,       
 Ion Dumitrel,                                                           Contrasemnează 
      SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                Mariana Hurbean 
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