
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea componenței nominale a 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna ianuarie 2020;  

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la 

modificarea componenţei nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba;  

 Ținând cont de prevederile:  

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

comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 246/12 decembrie 2019 privind constatarea 

încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al 

domnului Albu Nicolae; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 247/12 decembrie 2019 privind validarea 

mandatului de consilier judeţean atribuit doamnei Hărăguș Silvia-Alina, declarată supleant pe 

lista Partidului Național Liberal, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016; 

 Având în vedere prevederile:  

 - 124 alin. 3 coroborat cu art. 182 alin. 4  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  

 - art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;  

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. Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 

iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba, astfel 

cum a fost modificată şi completată ulterior, noua componență a comisiilor fiind următoarea:  

 

Comisia 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, strategii 

PNL -2, PSD –1, ALDE -1, PMP -1 

COMŞA Cătălin Răzvan 

CHIRIAC Raul Dumitru  

DUMITRU Bogdan-Mihai  

FENEŞER Gheorghe 

FLOREA Monica 

 

Comisia 2 Comisia amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediuși gestionarea  

patrimoniului județului 

PNL -3, PSD –1, ALDE -0, PMP -1 

ŞARLEA Iuliana 

ALBANI Rocchetti Simone 

GIURGIU Marcel Olimpiu 

LUCA Nicolae 

TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia 

 

Comisia 3 Comisia administrație publică locală, juridică și ordine publică 

PNL -3, PSD –1, ALDE -1, PMP -0 

SIMION Marcel 

TĂTAR Virgil 

PONORAN Tudor 



MATEI Ioan 

ARION Cosmin 

 

Comisia 4 Comisia educație, cultură, tineret,  ONG –uri și sport 

PNL -3, PSD –2, ALDE -0, PMP -0 

FULEA Ioan 

CHERECHEŞ Ioan Dan 

CETERAŞ Marius Nicolae 

SANDEA Dorin Gheorghe 

RADU Călin 

 

Comisia 5 Comisia cooperare interinstituțională și mediu de afaceri 

PNL -3, PSD –2, ALDE -0, PMP -0 

MORAR Lucian Mihai  

HĂRĂGUŞ Silvia Alina 

NEGRUŢIU Adrian Emil 

OŢOIU Marcel 

MUREŞAN Corneliu 

 

Comisia 6 Comisia sănătate și protecție socială 

PNL-2, PSD –2, ALDE -1, PMP -0 

CREŢU Simion 

STĂNESCU Vasile 

PUŞCĂ Nicolae 

PRODAN Lucian Gheorghe 

UŢIU Ioan 

 Art. 2. 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, Comisiilor de 

specialitate, doamnei Hărăguş Sivia Alina, Direcției juridică și administrație publică, Direcției 

dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba.  

                        Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 

Înregistrat cu nr. 8 

Alba Iulia, 15 ianuarie 2020 

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:  

Direcției juridică și administrație publică 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: 

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului 

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

Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 

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

Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREȘEDINTE 

Nr. 1038/15 ianuarie 2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea componenței nominale a 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba 

 

 

 

 Consiliul Județean Alba, prin Hotărârea nr. 99/21 iunie 2016 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, iar prin Hotărârea nr. 103/21 iunie 2016 a procedat la organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Alba.  

 Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 iunie 2016 privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba, a fost modificată ulterior ca urmare a:  

 1.  încetării mandatului înainte de termen pentru următorii consilieri judeţeni:  

 - Bumb Sorin Ioan, Roman Florin Claudiu, Răcuci Claudiu Vasile și Cucui Alin Florin - 

din partea Partidului Naţional Liberal  

 - Zdrânc Daniel Liviu, Florea Ioan  și Tomuș Dorel din partea Partidului Social Democrat  

 - Köble Ladislau Levente din partea Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor  

 -Ursaleș Traian Nicolae și Cenușă Marin din partea Partidului Mișcarea Populară. 

 2. validării mandatelor următorilor supleanţi propuşi pe lista partidelor politice pentru 

care au candidat la alegerile locale din 5 iunie 2016:  

 - Giurgiu Marcel Olimpiu, Morar Lucian Mihai, Comşa Cătălin Răzvan şi Șarlea Iuliana, 

- din partea Partidului Naţional Liberal  

 - Oţoiu Marcel, Dumitru Bogdan Mihai și Matei Ioan din partea Partidului Social 

Democrat  

 - Arion Cosmin din partea Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor 

 - Florea Monica şi Trîmbițaș Petronela Camelia din partea Partidului Mişcarea Populară.   

 Prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 246/12 decembrie 2019 a fost constatată 

încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean a 

domnului Albu Nicolae, ca urmare a demisiei şi a fost declarat vacant locul acestuia în consiliul 

județean. 

 De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 247/12 decembrie 2019 a 

fost validat mandatul de consilier judeţean atribuit doamnei Hărăguş Sivia Alina, declarată 

supleant pe lista Partidului Naţional Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. 

 Ținând cont de cele prezentate mai sus, propun analizarea Proiectului de hotărâre cu 

privire la modificarea componenței nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Județean Alba, înregistrat cu nr. 8/15 ianuarie 2020,  în vederea supunerii lui spre dezbatere și 

aprobare în ședința ordinară a  Consiliului Județean Alba din luna ianuarie 2020. 

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

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

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

ulterioare. 

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                APROB, 

JUDEŢUL ALBA                                    PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                       Ion DUMITREL 

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

Nr.  1042/15 ianuarie 2020 

 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Doamnei Liliana NEGRUŢ- director executiv 

 

 

 

 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 

cu privire la modificarea componenței nominale a 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba 

 

 

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

până în data de  16 ianuarie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 23 ianuarie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr.  8/15 ianuarie 2020 şi are ataşat referatul 

de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea componenţei nominale a 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

NR. 1158/16 ianuarie 2020  

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea componenței nominale a 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba 

 

 

 Consiliul Județean Alba, întrunit în ședința de constituire din luna iunie 2016, a procedat 

la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba, fiind organizate un număr 

de 6 comisii de specialitate, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 iunie 2016, 

domnul Albu Nicolae  fiind repartizat în Comisia de specialitate nr.5- Comisia cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri. 

             Prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 246/12 decembrie 2019 a fost constatată 

încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean a 

domnului Albu Nicolae, ca urmare a demisiei şi a fost declarat vacant locul acestuia în consiliul 

județean. 

 Prin adresa nr. 416/11.12.2019 a Partidului Național Liberal-Filiala Alba a fost 

nominalizată doamna Hărăguş Sivia Alina pentru a fi validată în funcția de consilier județean, 

declarată supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal, Filiala Alba la 

alegerile locale din data de 5 iunie 2016, pe locul declarat vacant a domnului Albu Nicolae. 

            Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 247/12 decembrie 2019 a fost 

validat mandatul de consilier judeţean atribuit doamnei Hărăguş Silvia Alina, declarată supleant 

pe lista Partidului Naţional Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. 

 În conformitate cu art. 124 alin.3 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

care prevede că: ”Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de 

specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul şi 

denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin 

fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a 

acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configuraţiei politice de la 

ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar”  și ale 

prevederilor alin. 4 al art.182 din același act normativ, potrivit cărora ”Dispoziţiile art. 124-127, 

135, 136, 138, 139, 140 alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 141 se aplică în mod corespunzător”, 

considerăm că Proiectul de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Alba,  înregistrat sub nr. 8/15 ianuarie 2020 conține cerințele 

de legalitate pentru a fi inițiat. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

NEGRUŢ LILIANA   

 

 

 

 

 

 

 

  Întocmit, consilier superior Băbuț Ioana 

 
 


