
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a 

Asociaţiei „Ţara Vinului” 
 
 

         Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 ianuarie 2015; 
         Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre pentru desemnarea 
reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei „Ţara 
Vinului”; 

- Raportul de specialitate nr.1058/19.01.2015 al Direcţiei Juridică şi Relaţii 
Publice; 

         Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 - Comisia 
administraţie publică locală, juridică şi ordine publică. 

Ţinând cont de prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.115/2006 privind asocierea Consiliului 

Judeţean Alba în vederea constituirii Asociaţiei Ţara Vinului, astfel cum a fost 
modificată ulterior prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr.169/2008, 
183/2011 şi 41 /2012; 

Văzând: 
- cererea formulată de domnul Ioan Stanciu, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Alba sub nr.1057/19.01.2015, prin care solicită încetarea raporturilor de muncă 
pentru funcţia de preşedinte al asociaţiei, precum şi a se lua act de demisia din 
calitatea de reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în Adunarea Generală a 
Asociaţiei „Ţara Vinului”. 

 Având în vedere prevederile: 
- Ordonanţei Guvernului României nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- În temeiul art.97 alin.(1) şi 115 alin.(1) din legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
         Art.1. Ia act de demisia  domnului Ioan Stanciu din calitatea de reprezentant 
al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei „Ţara Vinului”, începând cu 
data de 1 februarie 2015. 
         Art.2. Se desemnează domnul Zaharie Vasile, consilier superior la Serviciul 
dezvoltare, strategii, programe – compartimentul dezvoltare rurală din cadrul 
Direcţiei de dezvoltare şi bugete, ca reprezentant al Judeţului Alba prin Consiliul 
Judeţean Alba, în Adunarea Generală a Asociaţiei „Ţara Vinului”. 



         Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.41/2012 pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.169/2008, se abrogă. 
 
         Prezenta hotărâre se comunică şi se înaintează: 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 
- Asociaţiei „Ţara Vinului”; 
- Domnului Ioan Stanciu; 
- Domnului Zaharie Vasile; 
- Direcţiei de dezvoltare şi bugete. 

 
 
       PREŞEDINTE, 
       Ion DUMITREL 
                                                                                                      Contrasemnează,  
                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                    Dana POTOPEA 
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