
ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN              
                                                        

HOT�RÂRE  
privind  completarea componen�ei unor comisii de specialitate  

ale Consiliului jude�ean Alba 
 

 Consiliul jude�ean Alba, întrunit în �edin�� ordinar� în data de 30 mai 2007; 
 Luând în dezbatere: 
 -expunerea de motive la proiectul de hot�râre privind completarea componen�ei unor comisii 
de specialitate ale Consiliului jude�ean Alba; 
 -raportul de specialitate al Direc�iei juridic� �i cancelarie nr. 6116/2007; 
 �inând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3-Comisia juridic�, ordine 
public� �i disciplin�. 
 V�zând: 
 -Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr.66/26.04.2007 privind încetarea de drept, prin 
demisie, a mandatului de consilier jude�ean al domnului Predescu Flaviu George; 
 -Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr.67/26.04.2007 privind încetarea de drept, prin 
demisie, a mandatului de consilier jude�ean al doamnei Ciobotea Diana Georgeta; 
 -Sentin�a civil� nr.482 pronun�at� în �edin�a public� din 3 mai 2007 a Tribunalului Alba, 
prin care se dispune validarea mandatelor candida�ilor declara�i suplean�i Dehelean Mih Mihaela 
Nicoleta �i Petric Tatiana Mariana, propu�i pentru func�iile de consilieri jude�eni la alegerile din 
iunie 2004; 
 -Luând act de depunerea jur�mântului de c�tre doamna Dehelean Mih Mihaela Nicoleta �i 
doamna Petric Tatiana Mariana; 

Având în vedere:  
-art.10-13 din Regulamentul de organizare �i func�ionare a Consiliului jude�ean Alba; 
În temeiul art.97-(1) �i art.115-(1) lit.b) din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, 

republicat�, adopt� urm�toarea 
 

HOT�RÂRE: 
 

Art.1. Se completeaz�  componen�a Comisiei de specialitate nr.4-Comisia de cultur�, culte, 
inv���mânt, sport �i turism- cu doamna consilier jude�ean Mih Dehelean Mihaela Nicoleta. 

Art.2. Se completeaz� componen�a Comisiei de specialitate nr.6-Comisia de s�n�tate �i 
asisten�� sociala-cu doamna consilier jude�ean Petric Tatiana Mariana. 

Art.3. Pe data intrarii în vigoare a prezentei hot�râri, Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba 
nr.111/16 iulie 2004 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se completeaz� în mod 
corespunzator. 

Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba �i se comunic�: 
-Institu�iei Prefectului – jude�ul Alba; 
-Doamnei Mih Dehelean Mihaela Nicoleta; 
-Doamnnei Petric Tatiana Mariana; 
-Direc�iilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului jude�ean Alba. 
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