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Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa de constituire, publică, în data de 21 iunie 2016; 

Luând act de rezultatul votului secret cu privire la alegerea vicepreședinților Consiliului 

Județean Alba exprimat de către consilierii județeni prezenți la ședința de constituire; 

Luând în considerare prevederile : 

-  Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 107/26 iulie 2012 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Judeţean Alba, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 99/21 iunie 2016 privind validarea mandatelor 

consilierilor județeni; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 100/21 iunie 2016 privind constiuirea Consiliului 

Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 101 alin. 1-2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2 alin. 3 și ale art. 18 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, 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 prezenta: 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1 Domnul CUCUI ALIN FLORIN este declarat ales în funcția de vicepreședinte al 

Consiliului Județean Alba în urma votului secret al majorității consilierilor județeni în funcție. 

Art. 2 Domnul ROMAN FLORIN CLAUDIU este declarat ales în funcția de vicepreședinte al 

Consiliului Județean Alba în urma votului secret al majorității consilierilor județeni în funcție. 

 

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; domnilor Dumitrel Ion, Cucui 

Alin Florin și Roman Florin Claudiu; Comisiei de validare; consilierilor județeni, Direcţiei juridică şi 

relații publice și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

  

                     CONTRASEMNEAZĂ 

    PREŞEDINTE,             SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

      ION DUMITREL             Vasile BUMBU 
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