
ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

 
HOTARARE 

privind validarea unui mandat de consilier judetean 
 
 

 Consiliul judetean Alba, intrunit in dedinta ordinara in data de  16 decembrie 2008; 
 Avand in vedere Hotararea Consiliului judetean Alba nr.278/2008 privind incetarea de 
drept a mandatului de consilier judetean al domnului Popa Romul si adresa Partidului 
National Liberal – Filiala Alba nr.489/25.11.2008 , inregistrata la Consiliul judetean Alba sub 
nr.16336/26.11.2008, din care rezulta ca domnul Cristea Petru Vasile este membru al 
Partidului National Liberal, fiind urmatorul supleant in lista de candidati de consilieri judeteni 
ai Partidului National Liberal – Filiala Alba ; 
 Vazand raportul comisiei de validare prin care propune validarea mandatului de 
consilier judetean al domnului Cristea Petru Vasile;  

Tinand cont de rezultatul votului deschis exprimat. 
 Avand in vedere prevederile art.96 – (9) din Legea pentru alegerea autoritatilor 
administratiei publice locale nr.67/2004, cu completarile si modificarile ulterioare si ale 
art.892  alin(3) si 893 alin(1) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

In temeiul art.97 – (1) si art. 115 – (1) , litera c) din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta  

 
HOTARARE: 

 
 Art.1 Se valideaza mandatul de consilier judetean al domnului Cristea Petru Vasile 
supleant pe lista de candidati de consilieri judeteni a Organizatiei judetene Alba a Partidului 
National Liberal, pentru alegerile locale din 1 iunie 2008. 
 Art.2 Anexa la Hotararea Consiliului judetean Alba nr. 131/20.06.2008 prin care se 
declara legal constituit Consiliului judetean Alba se modifica in mod corespunzator. 
 Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica: 

- Institutiei Prefectului – judetul Alba; 
- Domnului Cristea Petru Cornel; 
- Partidului National Liberal- Filiala Alba; 
Art.3 Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta de contencios administrativ in 
termen de 5 zile de la adoptare sau de la comunicare, in cazul celor absenti. 
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