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HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui delegat al Consiliului Judeţean Alba în  

Comisia judeţeană de analiză a contestaţiilor privind recrutarea-încorporarea 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 26 mai 2016; 

  Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre privind desemnarea unui delegat al Consiliului Judeţean Alba în 

Comisia judeţeană de analiză a contestaţiilor privind recrutarea-încorporarea; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui delegat al 

Consiliului Judeţean Alba în Comisia judeţeană de analiză a contestaţiilor privind recrutarea-

încorporarea; 

- raportul de specialitate nr. 8352 din 16 mai 2016 al Biroului resurse umane din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. A 775/25 martie 2016 a Centrului Militar Județean Alba prin care a solicitat 

nominalizarea unui delegat al Consiliului Județean Alba care să facă parte din Comisia judeţeană 

de analiză a contestaţiilor privind recrutarea-încorporarea, înregistrată la  registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 5527 din 29 martie 2016.  

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. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 29 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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 

 

 

Articol unic 
Este desemnat în calitate de delegat al Consiliului Județean Alba în Comisia judeţeană de 

analiză a contestaţiilor privind recrutarea-încorporarea, domnul Suciu Horaţiu Zaharia, şef 

Birou resurse umane din cadrul aparatului de specialitate. 

 

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

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Biroului resurse 

umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; domnului Suciu Horaţiu Zaharia, 

Centrului Militar Judeţean Alba.  

  

 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

   Ion DUMITREL          Vasile BUMBU 
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