
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea componenţei Comisiei speciale de inventariere  

a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea componenţei Comisiei speciale de 

inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea componenţei 

Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 21022 din 13 noiembrie 2017 întocmit de secretarul 

Judeţului Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 80/16 martie 2017 privind aprobarea 

modificării Organigramei, Statului de funcții şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 101/21 iunie 2017 privind alegerea 

Președintelui Consiliului Județean Alba ; 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr.  200/15 iulie 2015 privind 

numirea domnului Bumbu Vasile în funcția publică de conducere de secretar al Județului Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și 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. c şi 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

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 componenţa Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Se constată încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 39/16 

iulie 1999. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei amenajarea 

teritoriului şi urbanism, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 4. 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei juridică 

şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei 

amenajarea teritoriului şi urbanism şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba. 

        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU 
Nr. 348 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017 



Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 348/23 noiembrie 2017 

 

 

 

 

 

 

Componenţa Comisiei speciale de inventariere  

a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba 

 

 

 

Preşedinte: 

    Ion DUMITREL   - preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

Secretar: 

 Vasile BUMBU  - secretarul judeţului Alba 

Membri: 

  Voichița Maria COMAN - arhitect șef al Județului Alba 

  Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete 

  Ioan BODEA  - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului 

  Liliana NEGRUȚ  - director executiv, Direcţia juridică și relații publice 

 

 

 

  

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                    Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


