
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea articolului 4 alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba  

nr. 228/29 iunie 2017 privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”,  

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2019; 

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea articolului 4 

alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind aprobarea 

asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, cu modificările și completările ulterioare; 

- solicitarea domnului Nicolae-Cristian Dumitraș, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 26982/5 decembrie 2019 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind  aprobarea 

asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 115/26 aprilie 2018 pentru modificarea 

articolului 4 alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind 

aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”; 

- Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu; 

           Având în vedere prevederile: 

- art. 89, art. 91, art. 173 alin. 1 lit. e și art. 173 alin. 7 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

- art. 35 alin. 3 şi alin. 4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi 3, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin. 1 lit. a din c din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea  

 

   

H O T Ă R Â R E 

 

 

         Art. I. Art. 4 alin. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind  

aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, astfel cum a fost modificat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 115/26 aprilie 2018, se modifică, urmând a avea 

următorul cuprins.  

         „Art. 4. (2) Desemnează reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale - Judeţul Alba, 

prin Consiliul Judeţean Alba, în Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Munţii Şureanu”, pe doamna Ioana MIRCA, cetăţean român, cu domiciliul în municipiul 

Sebeș, strada Valea Frumoasei, bl. 9, sc. A, ap. 1, judeţul Alba, posesor al cărţii de identitate 

seria AX  nr. 532933, eliberat de SPCJEP Alba la data de 05.09.2013, având CNP 

2840426014661, inspector superior la Biroul turism din cadrul aparatului  de specialitate al 



Consiliului Judeţean Alba, în locul domnului Nicolae-Cristian DUMITRAŞ, ca urmare a 

solicitării acestuia”. 

         Art. II. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.115/26 aprilie 2018 pentru modificarea 

articolului 4 alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.228/29 iunie 2017 privind  

aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

         Art. III. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcției juridică și și 

administrație publică şi  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

         Art. IV. Prin intermediul secretarului general al Judeţului 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, doamnei Mirca Ioana, domnului Dumitraş 

Nicolae-Cristian, doamnei Ioana Mirca, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii 

Şureanu”, Direcției juridică și administraţie  publică, Biroului turism şi Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                                                                    Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                               Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 243 

Alba Iulia,  6 decembrie 2019     

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu 

art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei juridică și administrație publică  

Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate: 

 Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 

 Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

Nr. 27119/6 decembrie 2019 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre pentru modificarea articolului 4 alineatul 2 al  

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind aprobarea asocierii 

Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Munţii Şureanu”, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

I. Expunere de motive 

         O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, prevede că persoanele juridice care 

urmăresc desfăşurarea unor activităţi în interesul unor colectivităţi  pot constitui asociaţii sau 

adera la acestea,  în condiţiile prevăzute de lege. 

         Mai mult decât atât, Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, conferă dreptul 

unităţilor administrativ-teritoriale de a se asocia, formând asociații de dezvoltare 

intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, în scopul 

realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional. 

         În anul 2017, la iniţiativa unităţilor administrativ-teritoriale municipiul Sebeş, oraşul Cugir, 

comuna Pianu, comuna Săliştea, comuna Săsciori şi comuna Şugag de a se asocia în vederea 

înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, Consiliul Judeţean Alba a 

adoptat Hotărârea nr. 228/29 iunie 2017 privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii acestei asociaţii. 

         Prin articolul 4 al acestei hotărâri au fost desemnaţi reprezentanţii Judeţului Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba, respectiv domnul Dumitru Fulea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei precum şi domnul Docea Lucian-Emilian în Consiliul 

Director al Asociaţiei, iar ulterior prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.115/26 

aprilie 2018 a fost desemnat reprezentant al unității administrativ-teritoriale Județul Alba în 

Consiliul Director al Asociației domnul Nicolae-Cristian Dumitraș. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

         În prezent, raportul de serviciu al domnului Nicolae-Cristian Dumitraș a încetat, astfel încât 

se impune desemnarea unei alte persoane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba, pentru a reprezenta Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba în Consiliul Director al 

Asociaţiei, iar Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.115/26 aprilie 2018, prin care a fost 

desemnat domnul Nicolae-Cristian Dumitraș urmează a-și înceta aplicabilitatea. 

         Hotărârea prin care va fi desemnată o altă persoană, urmează a fi transmisă Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, pentru înscrierea modificării în Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Alba Iulia, în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei Guvernului României nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile.  

 

III. Reglementări anterioare 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind  aprobarea 

asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 115/26 aprilie 2018 pentru modificarea 

articolului 4 alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.228/29 iunie 2017 privind 

aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”; 

 

 



IV. Baza legală  
- art.89, art.90, art.91, art. 173 alin. 1 lit. e și art. 173 alin. 7 lit. c din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

         Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 243 din 6 decembrie 2019 

         Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

         La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 27121/6 decembrie 2019 

 

 

 

 

Către 

Direcţia juridică şi administraţie publică 

Doamnei director executiv  Liliana NEGRUŢ 

Direcţia gestionarea patrimoniului  

Domnului director executiv  Ioan BODEA 

 

 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

pentru modificarea articolului 4 alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba  

nr. 228/29 iunie 2017 privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”,  

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 11 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

care va avea loc în data de 12 decembrie  2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 241/5 decembrie 2019 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea articolului 4 

alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind aprobarea 

asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, cu modificările și completările ulterioare; 

- solicitarea domnului Nicolae-Cristian Dumitraș, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 26982/5 decembrie 2019. 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia juridică şi administraţie publică 

Direcţia gestionarea patrimoniului 

Nr. 27053/05.12.2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea articolului 4 alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

nr.228/29 iunie 2017 privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, 

în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

În anul 2017, unităţile administrativ-teritoriale Judeţul Alba, municipiul Sebeş, oraşul 

Cugir, comuna Pianu, comuna Săliştea, comuna Săsciori şi comuna Şugag au stabilit de comun 

acord  asocierea în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii 

Şureanu” cu scopul de a crea cadrul de cooperare între unitățile administrativ-teritoriale din zona 

Munților Șureanu în vederea coordonării activităților de dezvoltare durabilă mai multe domenii 

de activitate.  

         Consiliul Judeţean Alba şi celelalte autorităţi deliberative care reprezintă unităţile 

administrative-teritoriale asociate au adoptat hotărâri prin care au aprobat Actul constitutiv şi al 

Statutul asociatiei şi şi-au desemnat reprezentanţii în organele de conducere şi administrare ale 

asociaţiei. 

         Consiliul Judeţean Alba a adoptat Hotărârea nr.228/29 iunie 2017 privind aprobarea 

asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii acestei asociaţii. 

         Prin articolul 4 al acestei hotărâri au fost desemnaţi reprezentanţii Judeţului Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba, respectiv domnul Dumitru Fulea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei precum şi domnul Docea Lucian-Emilian în Consiliul 

Director al Asociaţiei iar ulterior prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.115/26 

aprilie 2018 a fost desemnat reprezentant al unității administrativ-teritoriale Județul Alba în 

Consiliul Director al Asociației domnul Nicolae-Cristian Dumitraș. 

         Desemnarea reprezentanţilor persoanelor juridice asociate în organele de conducere şi 

administrare este prevăzută atât de Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

la art.91 alin.1, cu referire expresă la asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cât şi de 

Ordonanţa Guvernului României nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile. 

         Întrucât în prezent raportul de serviciu al domnului Nicolae-Cristian Dumitraș, 

reprezentantul Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba în Consiliul Director al Asociaţiei, a 

încetat, se impune desemnarea unei alte persoane din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba, pentru a reprezenta Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba în calitate de 

asociat, în Consiliul Director al Asociaţiei iar Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.115/26 

aprilie 2018, prin care a fost desemnat domnul Nicolae-Cristian Dumitraș urmează a-și înceta 

aplicabilitatea. 

         În acest sens, propunem desemnarea doamnei Ioana Mirca, consilier superior la Serviciul 

turism, cultură, tineret, sport şi învăţământ, din cadrul Direcţiei gestionarea patrimoniului, ca 

reprezentant al Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în Consiliul Director al Asociaţiei. 

         Sub aspectul procedurii prevăzută de Ordonanţa Guvernului României nr.26/2000, urmează 

ca după adoptarea hotărârii de  modificare a Hotărârii nr.228/29 iunie 2017, aceasta să fie 

transmisă Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, pentru înscrierea 

modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Alba Iulia, în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.26/2000 privind asociaţiile şi 

fundaţiile.  

         Având în vedere cele expuse mai sus vă propunem iniţierea proiectului de hotărâre pentru 

modificarea articolului 4 alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.228/29 iunie 2017 

de aprobare a asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, cu modificările și completările 

ulterioare. 

           Director executiv,                                                                      Director executiv, 

           Liliana NEGRUŢ                                                                           Ioan BODEA 
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