
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit  

domnului Comșa Cătălin Răzvan, declarat supleant pe lista Partidului Național Liberal  

la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit 

domnului Comșa Cătălin Răzvan, declarat supleant pe lista Partidului Național Liberal la 

alegerile locale din data de 5 iunie 2016; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 

judeţean atribuit domnului Comșa Cătălin Răzvan, declarat supleant pe lista Partidului Național 

Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016; 

- solicitarea nr. 6/16 ianuarie 2017 a Partidului Național Liberal – Filiala Alba privind 

validarea în funcția de consilier județean a domnului Comșa Cătălin Răzvan declarat supleant pe 

lista de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 

2016, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 761/16 ianuarie 2017; 

 - raportul de specialitate nr. 871/17 ianuarie 2017 întocmit de secretarul Județului Alba; 
Luând în considerare faptul că prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 7/26 

ianuarie 2017 a fost declarat vacant (ca urmare a demisiei) locul de consilier județean din partea 

Partidului Național Liberal deținut anterior de domnul Răcuci Claudiu Vasile; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia administrație 

publică locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de validare a 

mandatelor consilierilor județeni; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 31 alin. 3 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; 

 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 validează prin votul deschis al consilierilor județeni mandatul domnului Comșa 

Cătălin Răzvan declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal – 

Filiala Alba la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. 

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Alba, în termen de 5 zile de la 

adoptare, sau în cazul absenței de la ședință, de la comunicare. 

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, Partidului 

Național Liberal – Filiala Alba, domnului Comșa Cătălin Răzvan, Direcției juridică și relații 

publice, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului achiziții și monitorizarea implementării 

contractelor 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,  26 ianuarie 2017      


