
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, 

a mandatului de consilier judeţean al domnului Albu Nicolae 

 

 

 

   Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 12 decembrie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 

duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Albu Nicolae; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, 

înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Albu 

Nicolae;   

 - referatul constatator nr. 27450/10 decembrie 2019 întocmit de secretarul general al 

Județului Alba, cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, 

a mandatului de consilier judeţean al domnului Albu Nicolae; 

- raportul de specialitate nr. 27509/11 decembrie 2019 al Direcției juridică și 

administrație publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

  Luând în considerare: 

- solicitarea domnului Albu Nicolae privind încetarea mandatului de consilier judeţean 

înainte de termen, prin demisie, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

27442/10 decembrie 2019; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 99/21 iunie 2016 privind 

validarea mandatelor consilierilor judeţeni; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 iunie 2016 privind 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind 

validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 

Judeţului Alba, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 205/26 iulie 2018 privind 

modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. f, art. 204 alin. 2 lit. a, art. 204 alin. 3, 

art. 204 alin. 6, art. 204 alin. 7, art. 204 alin. 10, art. 204 alin. 17 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. În conformitate cu dispoziţiile art. 204 alin. 6 şi ale art. 204 alin. 17 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Judeţean Alba constată încetarea de drept, 

înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Nicolae 
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ALBU, prin demisie, conform prevederilor art. 204 alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, începând cu data de 10 decembrie 2019. 

Art. 2. Constată încetarea calității de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Alba, deținută de domnul Nicolae ALBU.  

Art. 3. Se declară vacant locul de consilier județean din partea Partidului Naţional 

Liberal deținut de domnul Albu Nicolae.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al 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 Albu Nicolae, Partidului Naţional Liberal - Filiala Alba, Direcției juridică și 

administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                      SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 246 

Alba Iulia, 12 decembrie 2019 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. i, 

art. 139 alin. 5 şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 31 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 


