
ROMÂNIA           
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind  desemnarea  reprezentanţilor Consiliului judeţean Alba în Comitetul director  
al Centrelor de îngrijire şi asistenţă Abrud , Gârbova şi al Centrului de recuperare şi 

reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit in şedinţa  ordinară la data de 19.05.2005; 
Luând în dezbatere: 
- Proiectul de hotărâre privind desemnarea  reprezentanţilor Consiliului judeţean Alba în 

Comitetul director al Centrelor de îngrijire şi asistenţă Abrud , Gârbova şi al Centrului de 
recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos; 

-  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului judeţean Alba în Comitetul director al Centrelor de îngrijire şi asistenţă Abrud şi 
Gârbova şi al Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos;  

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6- Comisia de sănătate şi asistenţă 
socială; 

-  raportul Direcţiei de dezvoltare si bugete nr.3886/14.04.2005 
Având în vedere prevederile articolului 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare 

al Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos, şi ale art.12 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrelor de îngrijire şi asistenţă Abrud şi Gârbova. 

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

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1 Domnul Stan Marcel Ioan, consilier judeţean, se desemnează reprezentant al 

Consiliului judeţean Alba în Comitetul director al Centrului de îngrijire şi asistenţă Abrud. 
Art.2 Domnul Ursaleş Traian Nicolae, consilier judeţean, se desemnează reprezentant al 

Consiliului judeţean Alba în Comitetul director al Centrului de îngrijire şi asistenţă Gârbova. 
Art.3. Domnul Marius Sepi Nicolae , consilier judeţean, se desemnează reprezentant al 

Consiliului judeţean Alba în Comitetul director al Centrului de recuperare şi reabilitare neuro-
psihiatrică Galda de Jos. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Prefecturii judeţului Alba, 
-    Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia  copilului Alba 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba 
- Domnului Ursaleş Traian Nicolae 
- Domnului Stan Marcel Ioan 
- Domnului Marius Sepi Nicolae 

 
 PREŞEDINTE,   

   Ion DUMITREL                                            CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR GENERAL 
        Mariana HURBEAN 

Alba Iulia, 19.05.2005 
Nr.124 

 
 


