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HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenței nominale a Comisiei de specialitate nr. 2 

Comisia amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului 

județului 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 21 iulie 

2016; 

Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Comisiei 

amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei 

nominale a Comisiei amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea 

patrimoniului județului; 

 - raportul de specialitate nr. 12337/15 iulie 2016 al Direcţiei juridică şi relații publice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Ținând cont de prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.  110/21 iulie 2016 privind constatarea 

încetării de drept, a mandatului consilierului judeţean Bumb Sorin Ioan, înainte de expirarea 

duratei normale; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.  111/21 iulie 2016 privind validarea 

mandatului de consilier judeţean atribuit domnului Giurgiu Marcel Olimpiu, declarat supleant 

pe lista Partidului Național Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 iunie 2016 privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba; 

 - art. 20 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 

Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 107/26 iulie 2012, cu modificările 

și completările ulterioare; 

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

locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 54 și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   - art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

- art. 15-17 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 modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 

iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba în ceea 

ce privește componenţa nominală a Comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea 

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, în sensul că 

domnul Bumb Sorin Ioan se înlocuieşte cu domnul Giurgiu Marcel Olimpiu – validat pe lista de 

consilieri județeni ai Partidului Național Liberal. 



Art. 2. Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului va avea următoarea componență: 

PNL - 3, PSD – 1, ALDE - 0, PMP - 1 

Hațegan Marius Nicolae 

Albani Rocchetti Simone 

Giurgiu Marcel Olimpiu  

Luca Nicolae 

Cenușă Marin 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Comisiei de 

specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea 

patrimoniului județului, domnilor Bumb Sorin Ioan, Giurgiu Marcel Olimpiu, Direcțiilor din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                    Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

Nr. 112 

Alba Iulia,  21 iulie 2016    


