
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
                                                                   
 

HOTĂRÂRE  
privind însuşirea Raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit în Dosarul penal nr. 

7223/107/2012 şi soluţionarea cererilor de împăcare formulate de 
Bărdaş Horea Mihai, Lupu Ioan Nicolae, Feneşan Oliviu şi Sarmeş Marian Ionel  

 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de  17 iunie  2014; 
 Luând în dezbatere: 
 - Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind însuşirea Raportului de expertiză 
contabilă judiciară întocmit în Dosarul penal nr. 7223/107/2012 şi soluţionarea cererilor de împăcare 
formulate de Bărdaş Horea Mihai, Lupu Ioan Nicolae, Feneşan Oliviu şi Sarmeş Marian Ionel, 
prezentate de domnul Florin Claudiu Roman - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba; 
 - Raportul de specialitate comun al Direcţiei juridică şi relaţii publice şi al Direcţiei dezvoltare 
bugete  nr. 9889/17.06.2014; 
 -Raportul de expertiză contabilă judiciară înregistrat la Consiliul Judeţean Alba sub nr.9851 din 
16.06.2014, întocmit în Dosar nr. 7223/107/2012; 
 Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 - Administraţie publică locală, 
juridică şi ordine publică. 
 Văzând solicitările domnilor Bărdaş Horea Mihai, Lupu Ioan Nicolae, Feneşan Oliviu şi Sarmeş 
Marian Ionel inculpaţi în Dosarul penal nr.7223/107/2012 aflat pe rolul Tribunalului Alba; 
 Având în vedere prevederile: 
 - art.159 şi ale art.244 din Codul Penal 

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

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art. 1. Se însuşeşte Raportul de expertiză contabilă judiciară, întocmit în Dosarul penal 
nr.7223/107/2012 al Tribunalului Alba, de către de expert contabil numit Radu Carmen,  expert parte 
pentru Consiliul Judeţean Alba - Portase Maria Claudia şi expert parte pentru inculpatul Sarmeş Marian 
Ionel –Tamas Szora Attila, potrivit Anexei-parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.2. Acceptă solicitarea de împăcare formulată de Bărdaş Horea Mihai prin cererea 
înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 4047 din 12.03.2014 cu privire la infracţiunea de 
înşelăciune din dosarul penal nr.7223/107/2012. 
 Art.3. Acceptă solicitarea de împăcare formulată de Lupu Ioan Nicolae prin cererea înregistrată 
la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 4048 din 12.03.2014 cu privire la infracţiunea de înşelăciune din 
dosarul penal nr.7223/107/2012. 
 Art.4. Acceptă solicitarea de împăcare formulată de Feneşan Oliviu prin cererea înregistrată la 
Consiliul Judeţean Alba sub nr. 4049 din 12.03.2014 cu privire la infracţiunea de înşelăciune din 
dosarul penal nr.7223/107/2012. 
 Art.5. Acceptă solicitarea de împăcare formulată de Sarmeş Marian Ionel  prin cererea 
înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 4050 din 12.03.2014 cu privire la infracţiunea de 
înşelăciune din dosarul penal nr.7223/107/2012. 
 Art.6. Împuterniceşte pe doamna Matei Valy Virginia – sef serviciu - Serviciul iuridic 
contencios din cadrul Consiliului Judetean Alba să încheie documentele necesare pentru ca instanţa de 
judecată să ia act de împăcarea părţilor. 



 
  
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 
-Direcţiei juridică şi relaţii publice; 
-Direcţiei dezvoltare şi bugete; 
-Domnului Bărdaş Horea Mihai,; 
-Domnului Lupu Ioan Nicolae; 
-Domnului Feneşan Oliviu; 
-Domnului Sarmeş Marian Ionel. 
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