ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la propunerea candidaţilor pentru funcţiile de administratori
ai Consiliului de Administraţie al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba”SA
și acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală
a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară” din luna aprilie 2019;
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la propunerea de administratori
și acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA;
- raportul de specialitate nr. 8525/24 aprilie 2019 al Direcției dezvoltare și bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- raportul Comisiei de selectie nr. 8516/24 aprilie 2019 privind propunerile de numire
pentru poziţiile de membru în consiliul de administrație al societății „Drumuri și Poduri Locale
Alba;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 309/19 octombrie 2017 privind desemnarea
reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Drumuri şi
Poduri Locale Alba SA;
- art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 312/27 noiembrie 2018 cu privire la
acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA care are ca obiect încetarea
contractului de mandat și revocarea din funcțiile de administratori propuși;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 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. 1. Se propun candidați pentru funcțiile de membrii ai Consiliului de Administrație al
Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, în baza selecției efectuate de către Comisia de
selecție și expertul independent, după cum urmează:
doamna Dana GĂISEANU
domnul Radu ROŞIAN
domnul Vasile CRIŞAN
Art. 2. Se acordă mandat special doamnei Paraschiva HORVAT în calitate de
reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi
Poduri Locale Alba” SA pentru:
a.) revocarea din funcție a administratorilor provizorii;

b.) numirea doamnei Găiseanu Dana, a domnului Roșian Radu Călin și a domnului Crișan
Vasile, în funcția de administratori ai societății Drumuri și Poduri Locale Alba Sa;
c.) semnarea contractelor de mandat și stabilirea indemnizației acestora.
Art. 3. În temeiul prezentei hotărâri se vor efectua modificările corespunzătoare la Oficiul
Registrului Comerțului.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează doamna
Paraschiva HORVAT – reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a
Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA,.
Art. 5. 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, Societății
„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, doamnei Paraschiva HORVAT, Direcției juridică și
administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.

VICEPREŞEDINTE,
Marius Nicolae HAȚEGAN

Înregistrat cu nr. 103
Alba Iulia, 24 aprilie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la propunerea candidaţilor pentru funcţiile de
administratori ai Consiliului de Administraţie al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale
Alba”SA și acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA

Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. funcţionează ca persoană juridică cu
capital integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal executarea
lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi
exploatarea acestora).
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările și completările ulterioare, prevede în art. 3 pnct.2 lit. b, că autoritatea publică
tutelară are competenţa să propună în numele unităţii administrativ teritoriale-acţionar, candidaţi
pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie cu respectarea condițiilor de calificare
și experiență profesională și selecție, prevăzute de ordonanța de urgență menționată.
Prin Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 469 din 18 decembrie 2018, a
fost aprobată declanșarea procedurii de selecţie a candidaților pentru poziția de membru în
Consiliul de Administraţie al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba, a fost constituită Comisia
de selecție și s-a decis ca selecția să fi efectuată de către un expert independent, specializat în
recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 4 din O.U.G. nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin
Legea nr. 111/2016.
Rezultatele selecției sunt consemnate în Raportul privind propunerile de numire pentru
poziţiile de membru în consiliul de administrație al societății „Drumuri și Poduri Locale Alba”,
nr. 8516/24 aprilie 2019.
Consiliul Județean Alba în calitate de acționar unic la Societatea Drumuri și Poduri
Locale Alba SA, exercita toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, prin
reprezentantul mandatat.
Astfel, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 309 din 19 octombrie 2017 de
numire a reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor, se impune
acordarea unui mandat special doamnei Paraschiva HORVAT reprezentant al Judeţului Alba,
pentru revocarea administratorilor provizorii, pentru numirea administratorilor propuși de către
autoritatea publică tutelară, semnarea contractelor de mandat și stabilirea indemnizației acestora.
Ţinând cont de cele prezentate mai sus vă supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 103 din 24 aprilie 2019, privind propunerea de candidați pentru
funcţiile de administratori ai Consiliului de Administraţie al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale
Alba”SA și acordarea unui mandat special doamnei Paraschiva HORVAT, reprezentant al
județului Alba în Adnarea Generală a Acționarilor.
VICEPREŞEDINTE,
Marius Nicolae HAȚEGAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Dezvoltare şi Bugete
Nr. 8525/24 aprilie 2019

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre cu privire la propunerea candidaţilor pentru funcţiile de membri
ai Consiliului de Administraţie al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba”SA și
acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA

Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA funcţionează ca persoană juridică cu
capital integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal executarea
lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi
exploatarea acestora). Societatea este administrată conform sistemului unitar, consiliul de
administrație fiind format din 3 membri.
La data de 03.12.2018, funcțiile de administrator din cadrul Consiliului de administrație al
Societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA, au devenit vacante.
Prin Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr.469 din 18 decembrie 2018, a
fost aprobată declanșarea procedurii de selecţie a candidaților pentru funcțiile de administratori în
Consiliul de Administraţie al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba și a fost constituită
Comisia de selecție la nivelul Autorității Publice Tutelare. De asemenea prin aceiași dispoziție și
în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,
s-a decis ca selecția să fie efectuată de către un expert independent, specializat în recrutarea
resurselor umane.
Potrivit art.3, pct.2, lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu
modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară, are competenţa să propună în
numele unităţii administrativ teritoriale-acţionar, candidaţi pentru funcţiile de membri ai
consiliului de administraţie cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și
selecție, prevăzute de ordonanța de urgență menționată.
În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, coroborat cu Calendarul procedurii de recrutare și selecție a membrilor
Consiliului de administrație, comisia de selecție împreună cu expertul independent a derulat
procedura în mai multe etape: depunerea candidaturilor, evaluarea candidaților în raport de
minimul de criterii general obligatorii, desfășurarea interviului initial cu candidații care au
îndeplinit minimul de criterii general obligatorii, depunerea declarației de intenție a candidaților
înscriși în lista scurtă, desfășurarea interviului final cu candidații rămași în lista scurtă și
întocmirea Raportului final privind numirile finale și transmiterea acestuia Autorității Publice
Tutelare
În baza Raportului Raportul privind propunerile de numire pentru poziţiile de membru în
consiliul de administrație al societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” nr. 8516/24 aprilie 2019,
se propun candidaţi pentru funcţiile de membrii ai consiliului de administraţie la societatea
„Drumuri şi Poduri Locale Alba”SA în următoarea componență:
- doamna Găiseanu Dana
- domnul Roșian Radu Călin
- domnul Crișan Vasile
Consiliul Județean Alba în calitate de acționar unic la societatea Drumuri și Poduri
Locale Alba SA, exercita toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, prin
reprezentantul mandatat.
Astfel, în baza hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.309 din 19 octombrie 2017 de
numire a reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor, se impune

acordarea unui mandat special doamnei Paraschiva HORVAT, reprezentant al Judeţului Alba
pentru revocarea administratorilor provizorii, pentru numirea administratorilor propuși de către
autoritatea publică tutelară, semnarea contractelor de mandat și stabilirea indemnizației acestora.
Având în vedere aspectele de mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre
aprobare proiectul de hotărâre nr. 103 din 24.04.2018, privind propunerea de candidați pentru
funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale
Alba”SA și acordarea unui mandat special reprezentantului județului Alba în Adunarea Generală
a Acționarilor.
DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin AITAI

Întocmit,
Ana Elisabeta Androne

JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA
Comisia de selecție
Nr. 8516/24.04.2019

RAPORT
privind propunerile de numire pentru poziţiile de membru în consiliul de administrație al
societății „Drumuri și Poduri Locale Alba”
Considerații legislative:
-

prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare

-

prevederile HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale menționate mai sus la nivelul autorității
publice tutelare au fost adoptate următoarele acte administrative:
-

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr.469 din 18 decembrie 2018 privind
declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru funcţia de membru în Consiliul de
Administrație al societății Drumuri și Poduri locale Alba SA și constituirea comisiei de
selecție

-

Hotărârea nr. 189/18 februarie 2019 privind avizarea Profilului Consiliului de Administrație
al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A.

-

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 323/16 aprilie 2019 privind
modificarea componenţei Comisiei de selecție, a candidaților pentru Consiliul de
Administrație al Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA stabilită prin Dispoziția
Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 469/18 decembrie 2018

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, procedura de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de administrație,
s-a desfășurat în mai multe etape: depunerea candidaturilor, evaluarea candidaților în raport de
minimul de criterii general obligatorii, desfășurarea interviului inițial cu candidații care au îndeplinit
minimul de criterii general obligatorii, depunerea declarației de intenție a candidaților înscriși în lista
scurtă și desfășurarea interviului final.
1

În urma depunerii şi selecţiei dosarelor a fost înaintată comisiei lista scurtă cu următorii
candidați: Crișan Vasile, Găiseanu Dana, Pavel Sergiu Marius și Roșian Radu Călin.
Interviul a fost susținut de toate persoanele din lista scurtă, în data de 18 aprilie 2019, în baza
planului de interviu. Evaluarea individuală, pentru fiecare candidat, s-a făcut pe baza punctajelor
obținute în urma aplicării matricei consiliului de administrație, în acest sens comisia de selecție
întocmind procesul verbal nr. 8028/18.04.2019.
Având în vedere rezultatele obţinute de candidaţi, comisia de selecție propune pentru a face parte
din consiliul de administraţie al societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA următoarele
persoane:
1. D-na Găiseanu Dana
2. Dl. Roșian Radu Călin
3. Dl. Crișan Vasile
Totodată, având în vedere punctajul obţinut şi condiționarea prevăzută de OUG nr. 109/2011,
cu privire la numărul maxim (1 membru) din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de
personal din cadrul autorității publice tutelare ori din rândul altor autorități sau instituții publice, dar
și respectarea cerinței prevăzută de O.U.G. nr. 109/2011, privind numărul minim de 2 membrii ai
consiliului să fie absolvenți cu studii economice sau juridice, candidatul Pavel Sergiu Marius, având
studii tehnice și calitatea de funcționar public, rămâne rezervă.
Comisia de selecție:
Președinte:

NEGRUȚ LILIANA

Membrii:

SUCIU HORAȚIU ZAHARIA
LAZĂR CAMELIA ILEANA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr. 178/6 iunie 2017 cu privire la cuprindrea spaţiilor aferente etajului I al clădirii situate în
orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în Inventarul domeniului public
al Județului Alba, în vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate
şi anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 191/28 iunie 2018 privind modificarea
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba, prin renumerotarea
unor poziţii care au completat acest inventar
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna aprilie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 178/6 iunie 2017 cu privire la cuprindrea spaţiilor aferente
etajului I al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în
Inventarul domeniului public al Județului Alba, în vederea amenajării unui centru
multifuncțional de sănătate şi anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 191/28 iunie 2018
privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba,
prin renumerotarea unor poziţii care au completat acest inventar;
- raportul de specialitate nr. 8446/23 aprilie 2019 al Direcţiei juridică şi administraţie
publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
Luînd în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 178/6 iunie 2017 cu privire la cuprindrea
spaţiilor aferente etajului I al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A,
județul Alba, în Inventarul domeniului public al Județului Alba, în vederea amenajării unui
centru multifuncțional de sănătate;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 191/28 iunie 2018 privind modificarea
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba, prin renumerotarea
unor poziţii care au completat acest inventar;
- Cărții funciare nr. 76437-C1-U4 - UAT Ocna Mureş - privind înscriere drept de
proprietate în cotă 1/1, în favoarea domeniului public al Judeţului Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată cu modificarile şi completările ulterioare;
- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu modificările și 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. 1. Anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 178/6 iunie 2017 cu privire la
cuprindrea spaţiilor aferente etajului I al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente
Sever, nr. 43A, județul Alba, în Inventarul domeniului public al Județului Alba, în vederea
amenajării unui centru multifuncțional de sănătate, se modifică şi se înlocuieşte conform anexei
nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 191/28 iunie 2018 privind
modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba, prin
renumerotarea unor poziţii care au completat acest inventar, se modifică şi se înlocuieşte
conform Anexei nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului,
Direcția dezvoltare și bugete și Direcția juridică și administrație publică din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean 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 administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 102
Alba Iulia, 23 aprilie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 102/23 aprilie 2019

Datele de identificare
ale bunului imobil care se cuprinde la poziția cu nr. crt. 217 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba

Nr.
crt.

Codul
de
clasificare

0
217

1
1.6.2.

Secţiunea I
Bunuri imobile
Elementele de identificare

Anul
Valoarea de
Situaţia
dobândirii
inventar juridică actuală
sau, după
-lei Denumire act
caz, al dării
proprietate sau
în folosinţă
alte acte
doveditoare
2
3
4
5
6
Centrul multifuncţional Imobil situat la etajul 1, apartamentul 4, al fostului Spital Orășenesc
2015
761.347,69 C.F. nr. 76437de sănătate Ocna
Ocna Mureș, situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, str. Axente
C1-U4 Ocna
Mureş
Sever, nr. 43A, județul Alba compus din:
Mureş.
Domeniul public
- Apartament cu altă destinaţie decât locuinţă, compus din 29 de
al judeţului
încăperi şi un balcon, nr. cadastral 76437-C1-U4, nr. topo. 2092/1/1/IV,
Alba, potrivit
avînd suprafaţa utilă de 593 mp, suprafaţă totală de 600 mp şi terenul
Hotărârii
aferent de 188 mp, cote părţi comune 22/135, respectiv cote teren
Consiliului
27/162;
Judeţean Alba
- Cota actuală de proprietate este de 1/1 în favoarea UAT - Judeţul
nr. 178 /2017.
Alba, ca bun aparţinând domeniului public Județului Alba;
- Părţi comune: acoperiş, alte spaţii comune, casa ascensorului,
casa scării, holuri, scara de acces, scări exterioare.
Denumirea
bunului

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba:
Preşedinte:
Ion DUMITREL

Secretar:
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Marian Florin AITAI
Ioan BODEA
Liliana NEGRUȚ

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 102/23 aprilie 2019

Datele de identificare
ale bunului imobil care completează poziția cu nr. crt. 201 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba

Nr.
crt.

Codul
de
clasificare

0
201

1
1.6.2.

Secţiunea I
Bunuri imobile
Elementele de identificare

Anul
Valoarea de
Situaţia
dobândirii
inventar juridică actuală
sau, după
-lei Denumire act
caz, al dării
proprietate sau
în folosinţă
alte acte
doveditoare
2
3
4
5
6
Centrul multifuncţional Imobil situat la etajul 1, apartamentul 4, al fostului Spital Orășenesc
2015
762.261,31 C.F. nr. 76437de sănătate Ocna
Ocna Mureș, situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, str. Axente
C1-U4 Ocna
Mureş
Sever, nr. 43A, județul Alba compus din:
Mureş.
Domeniul public
- Apartament cu altă destinaţie decât locuinţă, compus din 29 de
încăperi şi un balcon, nr. cadastral 76437-C1-U4, nr. topo. 2092/1/1/IV,
al judeţului
avînd suprafaţa utilă de 593 mp, suprafaţă totală de 600 mp şi terenul
Alba, potrivit
aferent de 188 mp, cote părţi comune 22/135, respectiv cote teren
Hotărârilor
27/162;
Consiliului
- Cota actuală de proprietate este de 1/1 în favoarea UAT -Judeţul
Judeţean Alba
Alba, ca bun aparţinând domeniului public Județului Alba;
nr. 178 /2017 şi
- Părţi comune: acoperiş, alte spaţii comune, casa ascensorului,
nr. 191/2018.
casa scării, holuri, scara de acces, scări exterioare.
Denumirea
bunului

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba:
Preşedinte:
Ion DUMITREL

Secretar:
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Marian Florin AITAI
Ioan BODEA
Liliana NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr. 178/6 iunie 2017 cu privire la cuprindrea spaţiilor aferente etajului I al clădirii situate în
orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în Inventarul domeniului public
al Județului Alba, în vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate
şi anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 191/28 iunie 2018 privind modificarea
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba, prin renumerotarea
unor poziţii care au completat acest inventar

Imobilul „Spitalul Orășenesc Ocna Mureș”, situat administrativ în orașul Ocna Mureș,
str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, a fost înscris la poziția cu nr. crt. 447 în Inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Ocna Mureș, inventar atestat prin H.G.
974/2002.
Prin Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 154/30 iulie 2015, a fost
aprobată apartamentarea imobilului și trecerea din domeniul public al orașului Ocna Mureș și din
administrarea Consiliului local al orașului Ocna Mureș, în domeniul public al Județului Alba și
în administrarea Consiliului Județean Alba, a spațiilor de la etajul I al clădirii în care a funcționat
Spitalul Orășenesc Ocna Mureș.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 133/27 august 2015, a fost declarată
apartenența la domeniul public al Județului Alba a spațiilor aferente etajului I al clădirii situate în
orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba și constituirea dreptului de
administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea amenajării unui
centru multifuncțional de sănătate. Apartenența la domeniul public al Județului Alba a unui bun
imobil presupune înregistrarea acestuia în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
județului Alba.
În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 178/6 iunie 2017 s-a aprobat
ca spațiile aferente etajului I al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A,
județul Alba, să fie cuprinse la poziţia cu nr. crt. 217 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Județului Alba, în vederea amenajării unui Centru multifuncțional de
sănătate.
Pentru a putea iniţia un Proiect de Hotărâre a Guvernului privind atestarea apartenenţei
spaţiilor aferente etajului I al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, la
domeniul public al Judeţului Alba se impunea aceste bunuri să fie cuprinse la poziţia cu nr. crt.
201 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al județului Alba, ultima poziţie
atestată prin Hotărâre de Guvern fiind cea cu nr. crt. 200.
În acest sens, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 191/28 iunie 2018
privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba,
prin renumerotarea unor poziţii care au completat acest inventor, prin care spațiile aferente
etajului I al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, au trecut de la
poziţia cu nr. crt. 217 la poziția cu nr. crt. 201.
În anexele celor două hotărâri ale Consiliului Județean Alba nr. 178/2017 şi nr. 191/2018
a fost trecută cota de teren aferentă spaţiilor de la etajul I al clădirii fostului Spital Orăşenesc
Ocna Mureş de 27/135, conform extrasului de Carte Funciară nr. 76437-C1-U4 - UAT Ocna
Mureş.
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a informat Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, respectiv Consiliul Judeţean Alba, că a îndreptat erorile
materiale din Cărţile Funciare nr. 76437 şi 76437-C1-U4 - Ocna Mureş, în sensul modificării
cotei de teren aferentă spaţiilor de la etajul I al clădirii fostului Spital Orăşenesc Ocna Mureş la

27/162 în loc de 27/135, situaţie care impune modificarea anexelor celor două hotărâri ale
Consiliului Județean Alba, mai sus menţionate.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 102 din 23 aprilie 2019.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Nr. 8446/23.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr. 178/6 iunie 2017 cu privire la cuprindrea spaţiilor aferente etajului I al clădirii situate în
orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în Inventarul domeniului public
al Județului Alba, în vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate
şi anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 191/28 iunie 2018 privind modificarea
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba, prin renumerotarea
unor poziţii care au completat acest inventar
Prin H.G. 610/2013 s-a aprobat desființarea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș, unitate
sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, pentru care managementul asistenței
medicale a fost preluat de către Consiliul Local Ocna Mureș, județul Alba. La ora actuală, la
parterul clădirii este amenajat un centru de permanență, iar la etajele III și IV funcționează o
unitate medico-socială. La etajul I, a funcționat până la închidere, secția A.T.I. și de chirurgie.
Primăria orașului Ocna Mureș a intenționat înființarea unui centru multifuncțional de sănătate, la
etajul I al clădirii, organizat în regim de spitalizare de zi, cu 20 de paturi și 3 cabinete de
specialitate respectiv medicină internă, pediatrie și obstetrică-ginecologie (conform temei de
proiectare). Decizia de înființare a centrului multifuncțional a fost aprobată prin Hotărârile
Consiliului Local nr. 56/2013 și nr. 215/2013.
Ținând cont de faptul că centrul multifuncțional de sănătate este inclus în
structura funcțională a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, Consiliul Județean Alba a
încuviințat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 12/29 ianuarie 2015, cererea adresată
Consiliului Local al orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea spațiilor aferente etajului I al
clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, din domeniul
public al orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș, în
domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea
amenajării centrului multifuncțional de sănătate, urmând a se constitui dreptul de administrare în
favoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.
Imobilul „Spitalul Orășenesc Ocna Mureș”, situat în orașul Ocna Mureș, Str. Axente
Sever, nr. 43A, județul Alba, a fost cuprins la poziția cu nr. crt. 447 în Inventarul bunurilor care
aparțin domeniului public al orașului Ocna Mureș, inventar atestat prin H.G. 974/2002.
Prin Hotărârea Consiliului Local Ocna Mureș nr. 154/30 iulie 2015, s-a aprobat
apartamentarea imobilului și trecerea din domeniul public al orașului Ocna Mureș și din
administrarea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș, în domeniul public al județului Alba și
în administrarea Consiliului Județean Alba a spațiilor de la etajul I al clădirii în care a funcționat
Spitalul Orășenesc Ocna Mureș.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 133/27 august 2015, s-a declarat
apartenența la domeniul public al Județului Alba a spațiilor aferente etajului I al clădirii situate în
orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba și constituirea dreptului de
administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea amenajării unui
centru multifuncțional de sănătate. Apartenența la domeniul public al Județului Alba a unui bun
imobil presupune înregistrarea acestuia în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
județului Alba.
În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 178/6 iunie 2017 s-a aprobat
ca spațiile aferente etajului I al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A,
județul Alba, să fie cuprinse la poziţia cu nr. crt. 217 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Județului Alba, în vederea amenajării unui Centru multifuncțional de
sănătate.

Pentru a putea iniţia un Proiect de Hotărâre a Guvernului privind atestarea apartenenţei
spaţiilor aferente etajului I al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, la
domeniul public al Judeţului Alba se impunea aceste bunuri să fie cuprinse la poziţia cu nr. crt.
201 în Inventar, ultima poziţie atestată prin Hotărâre de Guvern fiind cea cu nr. crt. 200.
În acest sens, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 191/28 iunie 2018
privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba,
prin renumerotarea unor poziţii care au completat acest inventor, prin care spațiile aferente
etajului I al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, au trecut de la
poziţia cu nr. crt. 217 la cu nr. crt. 201.
In Anexele celor două Hotărâri ale Consiliului Județean Alba nr. 178/2017 şi nr.
191/2018 a fost trecută cota de teren aferentă spaţiilor de la etajul I al clădirii fostului Spital
Orăşenesc Ocna Mureş de 27/135 conform extrasului de Carte Funciară nr. 76437-C1-U4 - UAT
Ocna Mureş.
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a informat Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, respectiv Consiliul Judeţean Alba, că a îndreptat erorile
materiale din Cărţile Funciare nr. 76437 şi 76437-C1-U4 - Ocna Mureş, în sensul modificării
cotei de teren aferentă spaţiilor de la etajul I al clădirii fostului Spital Orăşenesc Ocna Mureş la
27/162 în loc de 27/135, situaţie care impune modificarea Anexelor la cele două Hotărâri ale
Consiliului Județean Alba, mai sus menţionate.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a
dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean
îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite modificarea
Anexelor Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 178/2017 şi nr. 191/2018 în conformitate cu
încheierea nr. 10977/2018 prin care Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a
îndreptat erorile materiale din Cărţile Funciare nr. 76437 şi 76437-C1-U4 - Ocna Mureş.
DIRECTOR EXECUTIV,
Liliana NEGRUŢ

Întocmit,
Viorel Luculescu

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier judeţean al domnului Ursaleș Traian Nicolae

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna aprilie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept,
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Ursaleș
Traian Nicolae;
- referatul constatator nr. 7900/17 aprilie 2019 întocmit de secretarul Județului Alba, cu
privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de
consilier judeţean al domnului Ursaleș Traian Nicolae;
Luând în considerare:
- solicitarea nr. 9781/G/II/3 aprilie 2019 a Agenției Naționale de Integritate - Inspecția de
Integritate, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 7025/8 aprilie 2019;
- raportul de evaluare din anul 2014 luna 06 ziua 19 al Inspecției de Integritate,
înregistrat cu nr. 25460/G/II/19 iunie 2014, rămas definitiv prin Decizia nr. 773/19 februarie
2019 pronunțată de Înalta Curtea de Casație și Justiție;
- certificatul emis de Înalta de Curte de Casaţie de Justiţie în dosarul nr. 472/57/2014;
- prevederile Decizei Curţii Constituţionale nr. 418/3 iulie 2014 referitoare la excepţia
de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. 2 teza a doua şi art. 26 alin. 3 din Legea nr.
176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte
normative, a art. 75 lit. b din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi a art. 46 alin.
1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;
- prevederile art. 96 alin. 2 lit. b şi art. 98 din Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.
128/28 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 9 alin. 2 lit. b, art. 9 alin. 3, art. 12 alin. 1 și art. 12 alin. 2 din Legea nr.
393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi
completarea altor acte normative;
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. În conformitate cu dispoziţile art. 12 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind
statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Alba ia act
de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al
domnului URSALEŞ Traian Nicolae, pentru caz de incompatibilitate, conform prevederilor art.

9 alin. 2 lit. b din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 2. Se declară vacant locul de consilier județean din partea Partidului Mișcarea
Populară deținut de domnul Ursaleș Traian Nicolae.
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, domnului Ursaleș
Traian Nicolae Partidului Mișcarea Populară - Filiala Alba, Direcției juridică și administrație
publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Nr. 91
Alba Iulia, 16 aprilie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept,
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean
al domnului Ursaleș Traian Nicolae

Prin Hotărârea nr. 99/21 iunie 2016 Consiliul Județean Alba a procedat la validarea, în
ordine alfabetică, prin votul deschis, al consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr
de 33 consilieri județeni declarați aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie
2016, la poziția 31 fiind validat mandatul domnului consilier județean Ursaleș Traian Nicolae.
Potrivit prevederilor art. 9 alin. 2 lit. b din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor
locali, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de consilier judeţean încetează de
drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în caz de incompatibilitate.
Încetarea de drept a mandatului de consilier județean se constată de către consiliul
judeţean, prin hotărâre, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier
județean.
Prin adresa nr. 9781/G/II/3 aprilie 2019 înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 7025/8 aprilie 2019, Agenția Națională de Integritate prin Inspecția de Integritate, a
comunict Raportul de evaluare nr. 25460/G/II/19 iunie 2014 cu privire la starea de
incompatibilitate în care s-a aflat domnul Ursaleș Traian Nicolae, raport rămas definitiv prin
Decizia nr. 773/19 februarie 2019 pronunțată de Înalta Curtea de Casație și Justiție.
Potrivit prevederilor art. 12 alin. 1-2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor
locali cu modificările și completările ulterioare „cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. 2 lit.
h1, în situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul
judeţean, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, o
hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.
Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de preşedintele
consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele
justificative.”
Raportat la prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a
Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie
2016, inițiez proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea
duratei normale, a mandatului de consilier judeţean a domnului Ursaleș Traian Nicolae,
înregistrat cu nr. 91/16 aprilie 2019.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 7900/17.04.2019

REFERAT CONSTATATOR
cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de
expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean
al domnului Ursaleș Traian Nicolae

I. Starea de fapt
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa de constituire din data de 21 iunie 2016, în
conformitate cu prevederile art. 89 coroborat cu art. 31 alin. 3-5, ale art. 311 și ale art. 33 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 6 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare și ale art. 7 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările şi
completările ulterioare a procedat la validarea, în ordine alfabetică, prin votul deschis al
consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr de 33 consilieri județeni declarați
aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 2016, la poziția 31 fiind validat
mandatul domnului consilier județean Ursaleș Traian Nicolae.
Prin adresa nr. 9781/G/II/3 aprilie 2019 înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 7025/8 aprilie 2019, Agenția Națională de Integritate - Inspecția de Integritate,
comunică Raportul de evaluare nr. 25460/G/II/19 iunie 2014 cu privire la starea de
incompatibilitate în care s-a aflat domnul Ursaleș Traian Nicolae, raport rămas definitiv prin
Decizia nr. 773/19 februarie 2019 pronunțată de Înalta Curtea de Casație și Justiție.
II. Procedura
În situaţia încetării mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare
a incompatibilității consilierului județean, consiliului judeţean îi revine sarcina de a adopta în
prima şedinţă ordinară, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia
act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului județean în cauză.
Pentru a fi adoptată hotărârea de către consiliul județean, legea impune întocmirea unui
referat constatator semnat de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul judeţului, urmând
ca referatul constatator să fie însoţit de actele justificative.
III. Reglementări legale aplicabile
- art. 9 alin. 2 lit. b din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu
modificările și completările ulterioare :
„Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de
expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
b) incompatibilitate;”
- art. 9 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările și
completările ulterioare :
„Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv
de consiliul judeţean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui
consiliului judeţean sau a oricărui consilier.”
- art. 12 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu
modificările și completările ulterioare :
alin. 1 „Cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. 2 lit. h^1, în situaţiile de încetare a
mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul judeţean,
după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui
consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul
consilierului în cauză.”

alin. 2 „Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de
primar şi de secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de
secretarul general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative.”
art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi
completarea altor acte normative:
alin. 1 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a
încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea
obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere
disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii
respective, în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta şi dacă fapta nu
întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni. ”
alin. 1 „Persoana eliberată sau destituită din funcţie potrivit prevederilor alin. (1) sau
faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este
decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul
prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data
eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a
mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o
perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie
sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese,
interdicţia de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare,
respectiv a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei
unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate. ”
IV. Jurisprudenţa
Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 418/3 iulie 2014 (publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 563 din 30 iulie 2014) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a
prevederilor art. 25 alin. 2 teza a doua şi art. 26 alin. 3 din Legea nr. 176/2010 privind
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative,
a art. 75 lit. b din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi a art. 46 alin. 1 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 a fost admisă „excepţia de neconstituţionalitate
ridicată de Steluţa Gustica Cătăniciu în Dosarul nr. 556/33/2013 al Curţii de Apel Cluj - Secţia a
II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 25 alin. 2 teza a
doua din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea
altor acte normative sunt constituţionale în măsura în care sintagma «aceeaşi funcţie» se referă
la toate funcţiile eligibile prevăzute de art. 1 din aceeaşi lege.”
Conform prevederilor art. 147 alin. 1 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată (în
MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003) dispoziţiile din legile şi ordonanţele în
vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează
efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest
interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu
dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind
neconstitutionale sunt suspendate de drept.
Cu privire la executarea unei hotărâri a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie definitive, în
jurisprudenţa comunitară s-a arătat constant că „administraţia constituie un element al statului de
drept, interesul său fiind identic cu cel al unei bune administrări a justiţiei. Pe cale de consecinţă,
dacă administraţia refuză sau omite să execute o hotărâre judecătorească ori întârzie în
executarea acesteia, garanţiile art. 6 de care a beneficiat justiţiabilul în faţa instanţelor
judecătoreşti îşi pierd orice raţiune de a fi” (a se vedea Hotărârea din 19 martie 1997, pronunţată
în Cauza Hornsby împotriva Greciei – nr. 18.357/91; Hotărârea din 24 martie 2005, pronunţată
în Cauza Şandor împotriva României – nr. 67.289/01).”

V. Propuneri
Adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Județean Alba prin care:
1. Se ia act de starea de incompatibilitate a domnului Ursaleș Traian Nicolae.
2. Se va constata încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de
consilier judeţean al domnului Ursaleș Traian Nicolae.
3. Va fi declarat vacant locul de consilier județean din partea Partidului Mișcarea
Populară deținut de domnul Ursaleș Traian Nicolae.
Hotărârea adoptată de consiliul județean va fi comunicată: Prefectului Judeţului Alba,
Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și administrație publică din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, Partidului Mișcarea Populară - Filiala
Alba.
Prezentul Referat constatator însoțit de copia Raportului de evaluare nr. 25460/G/II/19
iunie 2014 cu privire la starea de incompatibilitate în care s-a aflat domnul Ursaleș Traian
Nicolae, raport rămas definitiv prin Decizia nr.773/19.02.2019 pronunțată de Înalta Curtea de
Casație și Justiție, vor sta la baza inițierii proiectului de hotărâre și ulterior adoptării hotărârii de
către Consiliului Județean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

