
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

   

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Alba ca membru titular în 

Comisia de evaluare a ofertelor din cadrul licitației privind delegarea prin concesionare a 

unor componente ale Serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv colectare și 

transport deșeuri municipale și deșeuri similare 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 7 noiembrie 2016;

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Alba ca 

membru titular în Comisia de evaluare a ofertelor din cadrul licitației privind delegarea prin 

concesionare a unor componente ale Serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv 

colectare și transport deșeuri municipale și deseuri similare; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Județean Alba ca membru titular în Comisia de evaluare a ofertelor din cadrul 

licitației privind delegarea prin concesionare a unor componente ale Serviciului de salubrizare în 

județul Alba, respectiv colectare și transport deșeuri municipale și deseuri similare; 

- raportul de specialitate nr. 19462/3 noiembrie 2016 al Direcţiei dezvoltare și bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de:  

- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Salubris 

Alba” nr. 8 din data de 7 octombrie  2016; 

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. 5 

Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, 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 desemneaza doamna Camelia Elena GALAC VITAN – consilier superior în 

cadrul Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Alba, 

ca membru titular în Comisia de evaluare a ofertelor din cadrul licitației privind delegarea prin 

concesionare a unor componente ale Serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv 

colectare și transport deșeuri municipale și deșeuri similare.  

Art. 2. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

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

Dezvoltare Intercomunitară “Salubris Alba”, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției juridică și 

relații publice, Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor. 

 

             CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
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Alba Iulia,  7  noiembrie 2016  


