
ROMÂNIA                                                                                       
JUDEŢUL ALBA                                                                                       
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind repartizarea domnului Simion Marcel în Comisia de dezvoltare regională şi integrare 

europeană a Consiliului judeţean Alba 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 martie 2005; 
Luând în dezbatere:  
-  proiectul de hotărâre privind repartizarea domnului Simion Marcel în Comisia de 

dezvoltare regională şi integrare europeană a Consiliului judeţean Alba 
- raportul de specialitate nr.3243/2005 al Direcţiei juridice şi cancelarie;  Ţinând 

cont că prin încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului 
Constantinescu Petru,  s-a descompletat Comisia de specialitate nr. 5 a Consiliului 
judeţean Alba  şi că a fost validat supleant domnul Simion Marcel ; 

 Având în vedere prevederile: 
- art.110 coroborat cu art. 56  din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 48 din 24 februarie 2005 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Alba;  
- Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.111 din 16 iulie 2004 privind stabilirea şi 

organizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului judeţean Alba şi Hotărârea 
Consiliului judeţean Alba nr.148 din 26 august 2004 privind reorganizarea unor comisii 
de specialitate, modificate prin Hotărârea nr. 14 din 26 ianuarie 2005 a Consiliului 
judeţean Alba; 

În temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

  
Art. 1. Domnul Simion Marcel  se repartizează în Comisia de specialitate nr. 5 – „Comisia 

de dezvoltare regională şi integrare europeană”; 
Art. 2. Hotărârile Consiliului judeţean Alba nr.111 din 16 iulie 2004 privind stabilirea şi 

organizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului judeţean Alba, şi Hotărârea Consiliului judeţean 
Alba nr.148 din 26 august 2004 privind reorganizarea unor comisii de specialitate, modificate prin 
Hotărârea nr.14 din 26 ianuarie 2005 a Consiliului judeţean Alba , se vor modifica în mod 
corespunzător. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Prefecturii judeţului Alba; 
- Direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului judeţean Alba; 
- Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului judeţean Alba 
- Domnului Simion Marcel. 

 
 

     PREŞEDINTE, 
       Ion Dumitrel                                             Contrasemnează 
                                                                   p. SECRETAR GENERAL, 
                                                                            Liliana Negruţ 
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