
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

pentru respingerea plângerii prealabile referitoare la revocarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 47 din 27 februarie 2014 

 

           Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 16 aprilie  2014; 

Luând în dezbatere: 

-  Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru respingerea plângerii prealabile 

referitoare la revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 47 din 27 februarie 

2014; 

- Raportul de specialitate nr. 5938/07.04.2014 Direcţiei juridice şi relaţii Publice şi al 

Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism şi al Direcţiei juridice şi relaţii publice; 

         Văzând: 

- Plângerea prealabilă înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 5014/25.03.2014, 

formulată de Organizaţia Judeţeană Alba a Partidului Social Democrat  prin care solicită 

revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 47 din 27 februarie 2014 privind 

însuşirea proiectului de revizuire a Stemei Judeţului Alba şi s-a abrogat Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 73 din 25.04.2013;  

Luând în considerare avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – administraţie 

publică locală, juridică şi ordine publică cu amendamentul prezentat în şedinţa publică; 

         Având în vedere prevederile: 

- Art.7 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- În temeiul art.97 – (1) şi art.115 – (1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

         Articol unic. Se respinge plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 47 din 27 februarie 2014 privind însuşirea proiectului de revizuire a Stemei 

Judeţului Alba şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 73 din 25.04.2013 formulată  

de Organizaţia Judeţeană Alba a Partidului Social Democrat şi, în consecinţă, Hotărârea nr. 47 

din 27 februarie 2014  îşi menţine valabilitatea. 

         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică:  

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 

- Direcţiei juridică şi administraţie publică; 

- Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism; 

- Organizaţiei Judeţene Alba a Partidului Social Democrat, Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu 

nr. 13; 

 

 

 

         PREŞEDINTE 

        Ion DUMITREL 

 

                                                                                         Contrasemnează,  

                                                                                         Secretarul judeţului 

                                                                                            MARIANA HURBEAN 

 

Nr.88 

Alba Iulia, 16 aprilie 2014 

 


