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HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Alba în consiliile  

de administraţie ale şcolilor speciale 
 
 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 28 aprilie 2005; 
 Luând în dezbatere: 
  - Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Alba 
în consiliile de administraţie ale şcolilor speciale, înregistrat sub nr.108 din 8 aprilie 2005, iniţiat de 
domnul Ion Dumitrel preşedinte al Consiliului judeţean Alba; 
  - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului judeţean Alba în consiliile de administraţie ale şcolilor speciale; 
  - raportul de specialitate nr. 3862 din 13 aprilie 2005 al Direcţiei de dezvoltare şi 
bugete, cu privire la propunerile de desemnare a reprezentanţilor Consiliului judeţean Alba în 
consiliile de administraţie ale şcolilor speciale, aflate sub autoritatea sa; 
 Văzând: 
  - Avizul Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economică şi administrarea 
domeniului public şi privat; 
 Având în vedere prevederile: 
  - art.35 alin.1 litera “e” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr.4747/2001 al Ministerului educaţiei şi cercetării; 
  - art. 28 anexa 8a din Legea nr.511/2004 cu privire la  bugetului de stat pe anul 2005; 
  - Ordonanţa de Urgenţă nr.206/2000 pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr. 84/1995; 
                        - art.104 (1), litera “m” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 
 Art. unic.  Se desemnează reprezentanţii Consiliului judeţean Alba în consiliile de 
administraţie ale şcolilor speciale după cum urmează: 
 
· Şcoala specială Alba  Iulia – doamna Lazăr Camelia inspector principal –Direcţia de dezvoltare şi 
bugete; 
· Şcoala specială Abrud – doamna Pohonţu Alina inspector principal –Direcţia de dezvoltare şi 
bugete;                                     
 · Şcoala specială Blaj – doamna Bodea Liliana – inspector asistent –Direcţia de dezvoltare şi  
bugete;      
· Şcoala specială Sâncrai –doamna Gligor Delia consilier principal- Direcţia tehnică. 
 
  Prezenta se înaintează şi se comunică: 
   -     Prefecturii judeţului Alba; 



- Şcolii speciale Alba Iulia; 
- Şcolii speciale Abrud; 
- Şcolii speciale Blaj; 
- Şcolii speciale Sâncrai; 
- Doamnei Lazăr Camelia; 
- Doamnei Pohonţu Alina; 
- Doamnei Bodea Liliana; 
- Doamnei Gligor Delia; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean 

Alba. 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE,  
                         Ion Dumitrel 
                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                      SECRETAR GENERAL 
                                                                                                           Mariana Hurbean 
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