
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind delegarea exercit rii drepturilor  si obliga iilor p rinte ti ale Consiliului jude ean

Consiliul jude ean Alba, întrunit în edin  ordinar  în data de 26 iulie 2006;
Luând în dezbatere:
-  Proiectul de hot râre privind privind delegarea exercit rii drepturilor i obliga iilor

rinte ti ale Consiliului jude ean;
     -     Expunerea de motive la proiectul de hot râre privind delegarea exercit rii drepturilor i
obliga iilor p rinte ti ale Consiliului jude ean

- Raportul de specialitate nr.7944/18.07.2006 al Direc iei juridice i cancelarie.
zând:

- Sentin ele civile nr.8/2006 i nr.18/AD/2006 pronun ate în dosarul nr.809/2006 i
respectiv în dosarul nr.3768/2006 de Tribunalul Alba prin care se dispune exercitarea drepturilor i
obliga iilor p rinte ti de c tre Consiliul jude ean Alba în perioada desf ur rii procedurii de
adop ie, dar nu mai mult de un an de la data r mânerii irevocabile a hot rârii judec tore ti;

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3- Comisia juridic , ordine public i
disciplin .

Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 273/ 2004 privind regimul juridic al adop iei;
- art. 104 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public  local  cu

modific rile i complet rile ulterioare.
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public  local  cu

modific rile i complet rile ulterioare, adopt  prezenta:

HOT RÂRE

Art.unic. Se împuternice te doamna Mariana Hurbean, secretar general al jude ului Alba s
îndeplineasc  atribu iile prev zute de art.23 alin.3 lit.b din Legea nr.273/2004 privind regimul
juridic al adop iei referitoare la exercitarea drepturilor i obliga iilor p rinte ti de c tre Consiliul
jude ean i dispuse prin Sentin ele civile nr.8/2006 i  nr.18/AD/2006 pronun ate de Tribunalul
Alba, în numele Consiliului jude ean Alba.

Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba i se comunic :
-          Institutiei prefectului - jude ul Alba;
- Doamnei Mariana Hurbean, secretar general al jude ului Alba.
-          Direc iilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Jude ean Alba.

            PRE EDINTE,
        ION DUMITREL

CONTRASEMNEAZ ,
                                                                                              SECRETAR GENERAL,

MARIANA HURBEAN
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