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HOTĂRÂRE 

cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 66/16 martie 2017 

privind constatarea încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

a Județului Alba a domnului consilier județean Feneșer Gheorghe și modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 privind  constatarea încetării calității de 

membru în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Alba ale consilierilor județeni 

Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 14 aprilie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

66/16 martie 2017 privind constatarea încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică a Județului Alba a domnului consilier județean Feneșer Gheorghe și modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 privind  constatarea încetării calității 

de membru în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Alba ale consilierilor județeni 

Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 66/16 martie 2017 privind constatarea încetării calității de 

membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba a domnului consilier 

județean Feneșer Gheorghe și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 

2017 privind  constatarea încetării calității de membru în comisiile de specialitate ale 

Consiliului Județean Alba ale consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan; 

- raportul de specialitate nr. 7085/13 aprilie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică, documente clasificate, monitorizare situații de urgență din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 145/25 august 2016 privind nominalizarea 

consilierilor județeni care vor face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

Județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 66/16 martie 2017 cu privire la constatarea 

încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba a 

domnului consilier județean Feneșer Gheorghe; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 cu privire la constatarea 

încetării calității de membru în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Alba ale 

consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan; 

 - Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 52/14 ianuarie 2017 privind încetarea 

mandatului de consilier județean al domnului Feneșer Gheorghe; 

 - solicitarea domnului Feneșer Gheorghe înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 7064/13 aprilie 2017; 

 - extras de pe portalul just.ro privind soluția pronunțată de Tribunalul Alba în dosarul nr. 

1126/107/2011 în ședința publică din data de 11 aprilie 2017; 

 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 și art. 98 coroborat cu art. 54 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 17 - 19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



- art. 7, art. 8 și art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii 

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

- art. 15 alin. 4 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare și funcționare a consiliilor locale, 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 următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I. Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 66/16 martie 2017 privind 

constatarea încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

Județului Alba a domnului consilier județean Feneșer Gheorghe. 

 Art. II. Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 

privind  constatarea încetării calității de membru în comisiile de specialitate ale Consiliului 

Județean Alba ale consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan, urmând să aibă 

următorul cuprins: 

„Art. 1. Se constată încetarea calității de membru a consilierului județean Uțiu Ioan în 

comisia de specialitate a Consiliului Județean Alba nr. 6 Comisia sănătate și protecție socială și 

pe cale de consecință se modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 iunie 

2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba, cu 

modificările și completările ulterioare.” 

Art. III. 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, Partidului Alianța 

Liberalilor și Democraților Alba, Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba, domnului 

Feneșer Gheorghe, Direcţiei juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Biroului 

resurse umane și Compartimentului Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, documente 

clasificate, monitorizare situații de urgență din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 116 

Alba Iulia,  14 aprilie 2017  


