
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                     

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea nominalizării unui expert care să participe la efectuarea expertizei 

judiciare financiar –contabile dispuse în dosarul nr. 7223/107/2012 aflat pe rolul 
Tribunalului Alba 

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinara în data de 27 martie  2014; 
Luând în dezbatere:  
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea nominalizării unui 

expert care să participe la efectuarea expertizei judiciare financiar –contabile dispuse în dosarul 
nr. 7223/107/2012 aflat pe rolul Tribunalului Alba;  

- raportul comun nr. 4993/25.03.2014 al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi al Direcţiei 
juridice şi relaţii publice;   

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia 
administraţie publică locală, juridică şi ordine publică;  

Văzând: 
 - cererile de împăcare înregistrate la Consiliul Judeţean Alba sub nr.4050, 4047, 4048 şi 
4049 din data de 12.03.2014 formulate de numiţii Sarmeş Marian Ionel, Bărdaş Horea Mihai, 
Lupu Nicolae şi Feneşan Oliviu în dosarul nr. 7223/107/2012 aflat pe rolul Tribunalului Alba; 
 Având în vedere prevederile:  

- art. 173 si art. 174 Codul de procedura penală; 
- Ordonanţei Guvernului  nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiza tehnică 

judiciară şi extrajudiciară; 
În temeiul art. 97-(1) şi art. 115- (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă nominalizarea unui expert pentru a participa la efectuarea expertizei 
judiciare financiar –contabile dispuse în dosarul nr. 7223/107/2012 al Tribunalului Alba urmând 
ca plata onorariului aferent activităţii prestate să fie suportată din bugetul propriu al Judeţului 
Alba.  

Art.2. (1) În vederea îndeplinirii procedurii de nominalizare a expertului se constituie un 
colectiv de lucru coordonat de domnul Florin Claudiu Roman, vicepreşedinte al Consiliului 
Judeţean Alba. 

(2) Din colectivul de lucru  vor face parte specialişti desemnaţi de Preşedintele 
Consiliului Judeţean Alba prin dispoziţie din aparatul de specialitate.  

Art.3. Cererile de împăcare înregistrate la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 4050, 4047, 
4048 şi  4049 din data de 12.03.2014 formulate de numiţii Sarmeş Marian Ionel, Bărdaş Horea 
Mihai, Lupu Nicolae şi Feneşan Oliviu, în baza Încheierii pronunţată de Tribunalul Alba în 
şedinţa publică din 24 februarie 2014 în dosarul nr. 7223/107/2012, vor fi soluţionate în raport  
de   concluziile raportului de expertiză. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică :  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba ;  
- Domnului Florin Claudiu Roman, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete;  
- Direcţiei Juridice şi Relaţii Publice  
 
 PREŞEDINTE,        CONTRASEMNEAZĂ 
ION DUMITREL                                SECRETARUL JUDEŢULUI,  

MARIANA HURBEAN  
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