
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind validarea desemnării unui    

 membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 28 aprilie 2016; 

  Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind validarea desemnării unui membru în  Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea desemnării unui membru 

în  Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 7005/20 aprilie 2016 al Direcţiei juridică şi relații publice 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

-  adresa nr. 6168/G/SJ/2016 din 19 aprilie 2016 a Instituţiei Prefectului Judeţul Alba 

(înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 6933 din 19 aprilie 2016), privind exercitarea cu 

caracter temporar a atribuţiilor funcţiei publice de subprefect al  judeţului Alba de către doamna 

Albu Mihaela Maria. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d şi art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5 şi art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de 

ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002; 

- H.G. nr. 262 din 13 aprilie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, în 

condiţiile  legii , a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către doamna Albu 

Mihaela Maria; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE 
  

Art. 1. Validează desemnarea doamnei Albu Mihaela Maria în calitate de membru al 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, ca urmare a exercitării, cu caracter temporar, a 

funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba. 

Art. 2. Componenţa nominală actualizată a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba 

este următoarea: 

Preşedinte: 

domnul Ion MARINCAŞ  - consilier judeţean 

Membri:     

doamna Mihaela Maria ALBU        - subprefect al judeţului Alba 

domnul Nicolae PUŞCĂ  - consilier judeţean; 

domnul Dumitru FULEA  - consilier judeţean; 

domnul Marcel SIMION  - consilier judeţean; 

domnul Marcel Ioan STAN  - consilier judeţean; 

domnul Nicolae TRUŢĂ  - consilier judeţean; 

domnul Mihai RUS    - desemnat şef al inspectoratului de poliţie judeţean I 

la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 



domnul Ioan Ilie ILEA  - reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor 

Alba;   

domnul Dorel SOFICA  - inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Unirea”al  Judeţului  Alba; 

domnul Felician ITU   - inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean „Avram Iancu”Alba; 

domnul Ioan VODĂ    - şeful Serviciului Poliţia Locală din cadrul 

aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Alba Iulia; 

domnul  Mihai-Horea BĂRDAŞ  - reprezentant al comunităţii;   

domnul Gheorghe Ioan IVINIŞ  - reprezentant al comunităţii;   

domnul Horaţiu Mugur BIBOLAR  - reprezentant al comunităţii;  

  

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Alba, persoanelor nominalizate,  Direcţiei juridică şi relații publice 

din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 74 

Alba Iulia, 28 aprilie 2016 


