
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

   

HOTĂRÂRE 

privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba care vor face 

parte din Comitetul de organizare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 21 iulie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba 

care vor face parte din Comitetul de organizare al Autoritătii Teritoriale de Ordine Publică Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor 

Consiliului Judeţean Alba care vor face parte din Comitetul de organizare al Autoritătii 

Teritoriale de Ordine Publică Alba; 

- raportul de specialitate nr. 12703 din 21 iulie 2016 al Direcţiei juridice şi relații publice 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 10003/G/21 iulie 2016 a Instituției Prefectului județul Alba prin care solicită 

nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba care vor face parte din Comitetul de 

organizare al Autoritătii Teritoriale de Ordine Publică Alba; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 99/21 iunie 2016 

privind validarea mandatelor consilierilor județeni , astfel cum a fost modificată și completată 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 111/21 iulie 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. 17  alin. 2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine 

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

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  nominalizează reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba care vor face parte din 

Comitetul de organizare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba, după cum urmează: 

- domnul Florin Claudiu ROMAN - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba; 

- domnul Tudor PONORAN -  consilier judeţean; 

- domnul Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean; 

- domnul Dumitru FULEA - consilier judeţean;  

 Art. 2. Secretarul Județului Alba prin intermediul Direcţiei juridică și relații publice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la cunoștința Prefectului Județului 

Alba, datele de contact ale persoanelor nominalizate la articolul 1. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba 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, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică 

și 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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