
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 septembrie 2016;

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Alba; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei 

pentru Protecţia Copilului Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 16540/21 septembrie 2016 al Direcţiei juridice şi relaţii publice. 

 Ținând cont de: 

- adresa nr. 18049/9 septembrie 2016 Inspectoratului de Poliție Județean Alba înregistrată la 

Consiliul Județean Alba cu nr. 16283/19 septembrie 2016; 

 - propunerea nr. 16488/20 septembrie 2016 a Secretarului Judeţului Alba. 

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

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 115 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 -art. 4 alin. 2, art. 5 alin. 2 lit. c  şi art. 8 din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi 

metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;  

 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 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, în 

sensul că reprezentantul Inspectoratului de Poliție Județean Alba în această comisie - domnul 

comisar de poliție Bota Dorel Marcel va fi înlocuit cu domnul inspector de poliție Petricele 

Cristian. 

 Art. 2. 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, Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; Inspectoratului Județean de Poliție Județean Alba; 

Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba; domnului comisar de poliţie Bota Dorel Marcel, domnului 

inspector de poliţie Petricele Cristian, Direcției juridice și relații publice  și Biroului resurse umane 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

             

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU            
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Alba Iulia, 29  septembrie 2016 


