
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind înlocuirea reprezentantului UAT – JUDEŢUL ALBA 
 în Adunarea Generală a Asociaţilor a „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA”  
 
 

  
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2020; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind înlocuirea 
reprezentantului UAT – JUDEŢUL ALBA în Adunarea Generală a Asociaţilor a „ASOCIAŢIEI 
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA”;  

Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 18/27 februarie 2009 privind asociarea 

judeţului Alba cu unităţile adimistrativ-teritoriale din judeţul Alba pentru înfiinţarea 
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 161 din 26 septembrie 2014 privind 
aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
„SALUBRIS ALBA”; 

- Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
“SALUBRIS ALBA” înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei 
Alba Iulia conform Certificatului de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 
1126/12/A/07.08.2009; 

- GHIDULUI SOLICITANTULUI pentru Axa Prioritară 2 POS – Mediu „Dezvoltarea 
sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” – 
Domeniul major de intervenţie 1: „Dezvoltarea sistemelor de management al deşeurilor şi 
extinderea infrastructurii de management al Deşeurilor”; 

- Contractului de finanţare nr. 129035/2 mai 2012;  
- Contractului de finanţare nr. 28/14 februarie 2017; 

            Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art. 173 alin. 5 lit. i şi lit. m din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;  
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi 

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

ulterioare; 
-  H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor; 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi 3, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin. 1 lit. a şi c din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
adoptă următoarea  
 
 

H O T Ă R Â R E 
 
 

Art. 1. Se aprobă înlocuirea doamnei STOICĂNESCU Corina (ca urmare a încetării 
raportului de serviciu prin pensionare), desemnată să reprezinte UAT –JUDEŢUL ALBA în 
Adunarea Generală a „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS 
ALBA” cu domnul DĂUCEANU Cristel Sandu - consilier superior în cadrul Serviciului mediu 



- Compartimentul Sistem de management integrat al deșeurilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 2. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 161 din 26 septembrie 
2014 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „SALUBRIS ALBA” îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri. 

Art. 3. 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, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
SALUBRIS Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Administratorului public al Judeţului 
Alba, persoanelor nominalizate, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi 
bugete, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcţiei gestionarea patrimoniului, 
Serviciului mediu din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
    Avizat pentru legalitate 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR GEGERAL, 
   Ion DUMITREL     Vasile BUMNU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 218 
Alba Iulia,  8 octombrie 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, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 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, cu modificările și completările ulterioare; 
 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, cu modificările și completările ulterioare :  

Serviciului mediu 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. 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. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 22405/8 octombrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului  
UAT – JUDEŢUL ALBA în Adunarea Generală a Asociaţilor  

a „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA”  
 
 

I. Expunere de motive 
În vederea respectării prevederilor O.G. nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „Adunarea generală este 
organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor”, în cadrul Adunării Generale a 
Asociaţilor din cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS 
ALBA, în a cărei componenţă este inclus UAT Judeţul Alba, a fost desemnat reprezentant iniţial 
prin art. 7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 18/27 februarie 2009, iar ulterior prin 
art. 2  din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 161 din 26.09.2014. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Necesitatea înlocuirii reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţilor 

din cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA a 
survenit ca urmare a încetării raportului de serviciu al doamnei Stoicănescu Corina, conform 
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 291 din 13 august 2020, care a avut 
calitatea de reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul 
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA potrivit art. 2 
din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 161 din 26.09.2014.  

 
III. Reglementări anterioare 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 18/27 februarie 2009 privind asociarea 

judeţului Alba cu unităţile adimistrativ-teritoriale din judeţul Alba pentru înfiinţarea 
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 161 din 26 septembrie 2014 privind 
aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
„SALUBRIS ALBA”; 

 
IV. Baza legală  
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art. 173 alin. 5 lit. i şi lit. m din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;  
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi 

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

ulterioare; 
-  H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor; 
 
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 Ordonanța de Urgență nr.57 
/2019 privind Codul administrativ,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, în condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul 
de hotărâre înregistrat cu nr.  218 din 8 octombrie 2020. 
         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. 22406/8 octombrie 2020 
 

 
 
 

Către 
ADMINISTRATORUL PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA 

Domnul Dan Mihai POPESCU 
SERVICIUL MEDIU 

Doamnei  Nicoleta IRIMIE - şef serviciu 
 
 

  
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, cu modificările și completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind înlocuirea reprezentantului UAT – JUDEŢUL ALBA 

 în Adunarea Generală a Asociaţilor a „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA”  

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 9 octombrie 2020, pentru a putea fi înscris în propunerea de suplimentare a 
ordinii de zi a şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 12 octombrie 2020. 
 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 218/8 octombrie 2020 şi are ataşat  
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului UAT – 
JUDEŢUL ALBA în Adunarea Generală a Asociaţilor a „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA”.  

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Serviciul Mediu  
Nr. 22355/ 07.10.2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului UAT – JUDEŢUL ALBA 

 în Adunarea Generală a Asociaţilor a „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA”  

 
 

 
 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA a fost 

înfiinţată în anul 2009 pe o perioadă nedeterminată, în scopul înfiinţării, organizării, 
reglementării, finanţării, exploatării, modernizării şi gestionării în comun a serviciilor de 
salubrizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ – teritoriale membre, precum şi 
realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal şi regional, iar prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 18/27 februarie 2009, a fost aprobată aderarea Judeţului 
Alba la „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA”. 

Reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul 
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA, a fost desemnat 
iniţial prin art. 7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 18/27 februarie 2009, iar ulterior 
prin art. 2  din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 161 din 26.09.2014 a fost desemnată 
doamna Stoicănescu Corina, consilier superior din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 

Întrucât, conform Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 291 din 13 
august 2020 a încetat raportul de serviciu al doamnei Stoicănescu Corina este necesară 
desemnarea unei alte persoane pentru reprezentarea Judeţului Alba în Adunarea Generală a 
Asociaţilor din cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS 
ALBA. În acest sens, propunem înlocuirea doamnei Stoicănescu Corina cu domnul Dăuceanu 
Cristel Sandu – consilier superior în cadrul Serviciului Mediu  din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 

Față de cele prezentate considerăm oportună adoptarea proiectul de hotărâre inițiat în 
considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor Ordonanţei nr. 
26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare 
potrivit cărora „Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea 
asociaţilor”. 

 
 
                                                                      Administrator public, 
                                                                         POPESCU Dan Mihai  
 
 
 
                 Şef serviciu,  
                  IRIMIE Nicoleta Elena 


