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 HOTĂRÂRE 
privind repartizarea consilierilor judeţeni în  Comisiile de specialitate ale Consiliului judeţean Alba 

 
 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de  26 ianuarie 2005; 
 Ţinând cont că prin încetarea de drept a mandatelor de consilieri judeţeni ale domnilor 
Marcu Dan, Covaciu Cosmin Adrian, Negruţ Clement şi alegerea domnului Mărginean Teodor 
Florin în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba,   s-au descompletat Comisiile de 
specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului judeţean Alba  şi că au fost validaţi supleanţi Bolog Ioan,  
Danciu Adrian Nicolae şi Burlan Dorel; 
 Având în vedere prevederile: 

- art .110  din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001; 
- Hotărârile Consiliului judeţean Alba nr.110 din 16 iulie 2004 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Alba şi nr.111 din 16 
iulie 2004 privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului 
judeţean Alba, modificată prin Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.148 din 26 august 
2004 privind reorganizarea unor comisii de specialitate ; 

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

 
HOTĂRÂRE: 

  
Art. 1. Domnul Bolog Ioan  se repartizează în Comisia de specialitate nr. 1 – „Comisia 

economică şi administrarea domeniului public şi privat”; 
Art. 2. Domnul Feneşan Oliviu se repartizează în Comisia de specialitate nr. 3 – „Comisia 

juridică, ordine publică şi disciplină”; 
Art. 3. Domnul Burlan Dorel şi domnul Danciu Adrian Nicolae se repartizează în Comisia 

de specialitate nr. 5 – „ Comisia de dezvoltare regională şi integrare europeană” 
 

Art. 4. Hotărârile Consiliului judeţean Alba nr.111 din 16 iulie 2004 privind stabilirea şi 
organizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului judeţean Alba, modificată prin Hotărârea 
Consiliului judeţean Alba nr.148 din 26 august 2004 privind reorganizarea unor comisii de 
specialitate 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; 
- Comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 ale Consiliului judeţean Alba 
- Domnului Bolog Ioan; 
- Domnului Feneşan Oliviu; 
- Domnului Burlan Dorel; 



- Domnului Danciu Adrian Nicolae. 
 
 

     PREŞEDINTE, 
     Ion DUMITREL                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                    SECRETAR GENERAL, 
                                                                      Mariana HURBEAN 
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