
 
 
 
 
    
 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind înlocuirea reprezentantului UAT – JUDEŢUL ALBA 

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

 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 12 octombrie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
            - proiectul de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului UAT – JUDEŢUL ALBA în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
SALUBRIS ALBA”; 
           - 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”; 

- raportul de specialitate nr. 22450/8 octombrie 2020 al Serviciului Mediu din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

Judeţului Alba cu unităţile adminisstrativ-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 Adițional nr. 1 la Statutul Asociației 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; 
Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 
specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil 
al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 
            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; 

- art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației 
publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
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- 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. 
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       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 240 
Alba Iulia, 12 octombrie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. h, 
art. 92, art. 139 alin. 4, art. 139 alin. 6 şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, prin vot secret, cu un număr de 26 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 
Număr voturi împotrivă: 6                                                                           Abţineri de la vot: 0  
 


