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HOTĂRÂRE 

privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Județean Alba  

 

 

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

Ținând cont de propunerile făcute de consilierii județeni declarați aleși cu ocazia alegerilor 

locale din data de 5 iunie 2016 cu privire la nominalizarea membrilor Comisiei de validare a 

mandatelor consilierilor județeni; 

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; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 89 coroborat cu art. 31 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 4 și art. 5 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare 

și funcționare a consiliilor locale, 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. Se aprobă un număr de 5 consilieri județeni în componența Comisiei de validare a 

mandatelor consilierilor județeni. 

Art. 2. Se alege prin vot deschis Comisia de validare a mandatelor consilierilor județeni în 

următoarea componență: 

Simion Marcel   din partea Partidului Național Liberal 

Cherecheș Ioan Dan   din partea Partidului Național Liberal 

Pușcă Nicolae    din partea Partidului Social Democrat 

Köble Levente Ladislau  din partea Alianței Liberalilor și Democraților 

Cenușă Marin    din partea Partidului Mișcarea Populară 

Art. 3. Comisia de validare a mandatelor consilierilor județeni în componența stabilită la art. 

2 va proceda la alegerea din rândul membrilor săi a președintelui și secretarului acestei comisii. 

 

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; Comisiei de validare; 

Direcţiei juridică şi relații publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

  

                   CONTRASEMNEAZĂ 

  PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

     Prof. SANDEA DORIN GHEORGHE          Vasile BUMBU 
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