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PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie  

al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”  

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „extraordinară” în luna decembrie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 

Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Centrul Transilvaniei”; 

- adresa nr. 101/27 noiembrie 2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul 

Transilvaniei” prin care se solicită membrilor asociați (județele Regiunii Centru) comunicarea 

propunerilor de modificare a reprezentanților acestora în Adunarea Generală și în Consiliul de 

Administrație (înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 26699 din 2 decembrie 

2020); 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 144/27 septembrie 2007 privind aprobarea 

participării Judeţului Alba, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 245/2011 privind desemnarea 

reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară “Centrul Transilvaniei”, cu modificările și completările ulterioare; 

- Actului constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul 

Transilvaniei”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 89 alin. 1, art. 91, art. 173 alin. 1 lit. e și alin. 7 lit. c și art. 175 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - art. 35 alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările și 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 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 cu modificările şi completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se desemnează ca reprezentanţi ai Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”: 

- doamna Lenica BUCUR - șef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul 

accesare și coordonare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

- doamna Marilena Nicoleta MOGA - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - 

Serviciul accesare și coordonare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba 

Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

245/2011 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, cu modificările și 

completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea. 



 Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba, prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Centrul Transilvaniei”, Președintelui Consiliului Județean Alba, persoanelor nominalizate, 

Direcției dezvoltare și bugete, Direcției juridică și administrație publică, Serviciului accesare și 

coordonare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

                                                                                          Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                    SECRETAR GENERAL, 

                                   Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 285 

Alba Iulia, 21 decembrie 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 şi 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 şi 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 şi completările ulterioare:  

Direcţiei dezvoltare şi bugete - Serviciul accesare şi coordonare proiecte 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, cu modificările şi completările ulterioare către 

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii 

Comisia de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 

apărarea ordinii publice 

Comisiei de specialitate nr. 5  Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare 

interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri  

http://www.cjalba.ro/
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JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
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Nr.  28432/21 decembrie 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul 

de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”  

 

 

 

I. Expunere de motive 

Consiliul Judeţean Alba a aprobat prin Hotărârea nr. 144 din 27 septembrie 2007 

participarea Judeţului Alba, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, care are ca scop principal pregătirea de 

proiecte de interes comun pentru cele şase judeţe ale Regiunii Centru şi obţinerea de finanţări 

interne şi externe necesare derulării acestora.  

De la înființarea Asociației, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba au fost desemnaţi, 

conform Statutului și Actului Constitutiv al Asociației, doi reprezentanţi ai Județului Alba pentru 

a face parte din Consiliul de Administraţie, cu mandat de 4 ani. În ceea ce privește componența 

Adunării Generale, conform art. 16 alin. 1 din Statutul Asociației „Sunt membri de drept ai 

Adunării Generale unitățile administrativ-teritoriale semnatare ale actului constitutiv, prin 

președintele autorităților deliberative constituite la nivel de județ, sau reprezentanții delegați ai 

acestora”. 

Astfel, în funcție de rezultatul alegerilor locale din iunie 2012, respectiv iunie 2016 sau 

de modificările intervenite în structura personalului aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, s-au actualizat propunerile Județului Alba pentru membrii în Adunarea Generală 

și Consiliul de Administrație al Asociației.  

 Prin adresa nr. 101/27 noiembrie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 26699 din 2 decembrie 2020, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul 

Transilvaniei” solicită membrilor asociați (județele Regiunii Centru) comunicarea propunerilor 

de modificare a reprezentanților acestora în Adunarea Generală și în Consiliul de Administrație, 

în urma desfășurării alegerilor locale din septembrie 2020 sau alte modificări dorite. 

Prin urmare, este necesară transmiterea propunerilor Județului Alba pentru reprezentanți 

în Adunarea Generală și în Consiliul de Administrație al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”.  

 

II. Descrierea situației actuale 

În baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 109 din data de 26 iulie 2012, au fost 

aleși ca membri în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Centrul Transilvaniei” următoarele 2 persoane din partea Județului Alba, cu un mandat de 4 ani: 

domnul Cucui Alin Florin, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba și doamna Moga 

Marilena-Nicoleta, consilier în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.   

În prezent domnul Cucui Alin Florin nu mai îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Alba, iar Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” a 

solicitat membrilor asociați, deci și Județului Alba, propuneri de actualizare a reprezentanților 

județelor în cadrul Adunării Generale și/sau a Consiliului de Administrație ca urmare a 

rezultatelor alegerilor locale din septembrie 2020 sau a oricăror modificări dorite.  

 

IV. Baza legală 

 - art. 89 alin. 1, art. 91, art. 173 alin. 1 lit. e și alin. 7 lit. c și art. 175 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

            - art. 35 alin. 3, 4 şi 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 



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

președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în 

condițiile legii, a fost inițiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  285/21 decembrie 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.  28433/21 decembrie 2020 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

 

 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 şi completările 

ulterioare vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie  

al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”  

 

 

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

până în data de 23 decembrie 2020,  pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„extraordinară” estimată a avea loc în data de 29 decembrie 2020. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 285/21 decembrie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 

Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Centrul Transilvaniei”; 

- adresa nr. 101/27 noiembrie 2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul 

Transilvaniei” prin care se solicită membrilor asociați (județele Regiunii Centru) comunicarea 

propunerilor de modificare a reprezentanților acestora în Adunarea Generală și în Consiliul de 

Administrație (înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 26699 din 2 decembrie 

2020). 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA   

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

Direcția dezvoltare și bugete  

Serviciul accesare și coordonare proiecte 

Nr. 28.543 /22.12.2020 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul 

de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”  

 

 

 

Având în vedere oportunitatea accesării Fondurilor Structurale prin proiecte regionale, de 

interes comun, la nivelul Regiunii 7 Centru s-a înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

„Centrul Transilvaniei”, având drept membrii fondatori judeţele Alba, Braşov, Covasna, 

Harghita, Mureş şi Sibiu. Asociaţia are ca scop principal pregătirea de proiecte de interes comun 

pentru cele şase judeţe şi obţinerea de finanţări interne şi externe necesare derulării acestora.    

Consiliul Judeţean Alba a aprobat prin Hotărârea nr. 144 din 27 septembrie 2007 

participarea Judeţului Alba, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”. Conform art. 7 din Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 144/2007 au fost desemnaţi doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Alba 

pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Centrul Transilvaniei.  

Prin hotărârile ulterioare ale Consiliului Județean Alba referitor la reprezentanții 

Județului Alba în organele de conducere ale Asociației, au intervenit modificări doar în privința 

reprezentanților în Consiliul de Administrație, în timp ce președintele Consiliului Județean Alba 

a  rămas reprezentantul de drept în Adunarea Generală.   

Astfel, prin Hotărârea nr. 245 din 28 decembrie 2011 a Consiliului Județean Alba, au fost 

desemnaţi, pentru un nou mandat, ca reprezentanţi ai Judeţului Alba în Consiliul de 

Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” domnul Sorin 

Ioan Bumb, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba şi doamna Marilena Nicoleta Moga, 

consilier în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

În urma rezultatelor alegerilor locale din iunie 2012, prin Hotărârea nr. 109 din 26 iulie 

2012 a Consiliului Județean Alba, au fost desemnaţi ca reprezentanţi ai Judeţului Alba în 

Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” 

domnul Alin Florin Cucui, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba şi doamna Marilena 

Nicoleta Moga, consilier în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

Rezultatul alegerilor locale din iunie 2016 nu a afectat componenţa Adunării Generale şi 

a Consiliului de Administraţie ale Asociaţiei din punctul de vedere al Judeţului Alba. Astfel, 

reprezentanţii Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei au rămas domnul Alin 

Florin Cucui, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba şi doamna Marilena Nicoleta Moga, 

consilier în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

Prin adresa nr. 101/27 noiembrie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 26.699 din 2 decembrie 2020, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul 

Transilvaniei” solicită membrilor asociați (județele Regiunii Centru) comunicarea propunerilor 

de modificare a reprezentanților acestora în Adunarea Generală și în Consiliul de Administrație, 

în urma desfășurării alegerilor locale din septembrie 2020 sau alte modificări dorite. 

Dat fiind faptul că domnul Cucui Alin Florin nu mai îndeplineşte funcţia de 

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba, este necesară formularea altor propuneri de 

reprezentanți ai Consiliului Judeţean Alba în cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”.  

 

Având în vedere Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul 

Transilvaniei” nr. 101/27 noiembrie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 26.699 din 2 decembrie 2020, vă propunem inițierea proiectului de hotărâre pentru 



modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 245/2011 privind desemnarea 

reprezentanţilor Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară “Centrul Transilvaniei” cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,      

Marian Florin AITAI                  

 

 

 

ŞEF SERVICIU, 

Lenica  BUCUR 

 

 

 

 

Întocmit, 

Marilena MOGA 

 

 

 


