
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

D I S P OZ I Ţ I E 

cu privire la reorganizarea Comisiei de selecționare a documentelor  

aflate în arhiva Consiliului Județean Alba 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 14294/I/D/7/16 august 2016 al Compartimentului registratură, arhivă, 

monitorul oficial prin care se propune reorganizarea Comisiei de selecționare a documentelor aflate 

în arhiva Consiliului Județean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art.  11 din Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - art. 29 și art. 30 din Instructiunile privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de 

documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217/23 mai 1996; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Art. 1. Aprob reorganizarea Comisiei de selecționare a documentelor aflate în arhiva 

Consiliului Județean Alba, în următoarea componență: 

  Președinte:  Liliana NEGRUȚ   - director executiv, Direcția juridică și 

                               relații publice; 

Membri:   Angela RUSU   - consilier juridic, Direcția juridică și 

                           relații publice; 

Voichița Maria COMAN - arhitect șef, Direcția amenajarea  

    teritoriului și urbanism; 

Adriana RADU  - consilier superior, Direcția dezvoltare și  

    bugete; 

Floare PERȚA  - șef serviciu administrarea domeniului public și  

    privat, Direcția gestionarea patrimoniului; 

Adrian Lucian HĂBEAN  - consilier superior, Compartimentul registratură,  

    arhivă, monitorul oficial; 

Horațiu Zaharia SUCIU  - șef birou resurse umane; 

Romana Maria RUSU - consilier juridic, Direcția juridică și 

                            relații publice; 

Secretar: Eugenia Letiția FLOREA  - inspector de specialitate, Compartimentul  

      registratură, arhivă, monitorul oficial; 

Art. 2.  Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 145 din 18 mai 2016 privind reorganizarea Comisiei de selecționare a 

documentelor aflate în arhiva Consiliului Județean Alba, își încetează aplicabilitatea. 

 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Arhivelor Naționale – 

Serviciul Județean Alba; Direcţiei juridică şi relații publice; direcțiilor, serviciilor și birourilor din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; persoanelor nominalizate. 

      P. PREŞEDINTE,       Avizat pentru legalitate,  

       VICEPREȘEDINTE         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                 ALIN FLORIN CUCUI           Vasile BUMBU 
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