
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂRE  
privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba  

 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26  iulie  2012; 
 Luând în dezbatere: 
 -expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de 
specialitate - sănătate şi protecţie socială; 
 -raportul de specialitate al Direcţiei Juridică şi Administraţie publică nr. 8875 /17.07.2012; 
 Văzând: 
 -Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 104 / 26 iulie 2012 privind constatarea încetării de 
drept a unui mandat de consilier judeţean; 
 -Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 105 /26 iulie 2012 privind validarea unui mandat de 
consilier judeţean. 

  Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – administraţie publică locală, juridică 
şi ordine publică; 

Luând în considerare propunerea prezentată în plenul şedinţei Consiliului Judeţean Alba; 
 Având în vedere:  
 -Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 97/4 iulie 2012 privind organizarea comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Alba; 
 -art.20-(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, aprobat 
prin Hotărârea nr.156/24.07.2008; 

În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art.1. Se modifică componenţa Comisiei de specialitate – sănătate şi protecţie socială, în sensul 
că domnul Bumb Sorin Ioan se înlocuieşte cu domnul Filipescu Cornel. 
 Art.2. Se modifică componenţa Comisiei de specialitate - cooperare interinstituţională şi mediu 
de afaceri, în sensul că domnul Filipescu Cornel se înlocuieşte cu domnul Oltean Ioan. 

Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
97/4 iulie 2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba, se modifică 
în mod corespunzător. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
-Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
-Domnului Bumb Sorin Ioan; 
-Domnului Oltean Ioan; 
-Domnului Filipescu Cornel 
-Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba. 
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