
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba, 

stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință în data 

de 28 ianuarie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 

2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea componenţei 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 253/30 octombrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Județean Alba; 

           - raportul de specialitate  nr. 1581/21 ianuarie 2021 al Direcţiei juridică şi administraţie 

publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

Ţinând cont de prevederile:  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 318/29 decembrie 2020 privind constatarea 

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

domnului TODOSIU Beniamin; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 323/29 decembrie 2020 privind constatarea 

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

domnului MATIEŞ Călin-Gheorghe; 

- Încheierii nr. 19/CC/F/ 2021 pronunţată de Tribunalul Alba în dosarul nr. 45/107/ 2021 în 

şedinţa Camerei de consiliu din 15 ianuarie 2021; 

          Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 

Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea 

domeniului public şi privat al județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Juridică, 

administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 4 Educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 5 Servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, 

turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 6 Sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă; 

           Având în vedere prevederile  art. 173 alin. 2 lit. f şi art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 124-127 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 
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HOTĂRÂRE 

 

 

  Art. 1. Se aprobă modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba, astfel: 

a.) În cadrul Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare 

rurală, prognoze şi strategii  

 încetează calitatea de membru deţinută de domnul MATIEŞ Călin-Gheorghe din partea 

Partidului Social Democrat, ca urmare încetării de drept a mandatului de consilier judeţean înainte 

de expirarea duratei normale; 

se nominalizează în calitatea de membru domnul consilier judeţean OŢOIU Marcel din 

partea Partidului Social Democrat, care ocupă locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului 

domnului Matieş Călin-Gheorghe;  

b.) În cadrul Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa 

persoanelor şi situaţii de urgenţă  

 încetează calitatea de membru deţinută de domnul TODOSIU Beniamin din partea 

Alianţei USR PLUS - Partidul Uniunea Salvaţi România, ca urmare încetării de drept a 

mandatului de consilier judeţean înainte de expirarea duratei normale; 

se nominalizează în calitatea de membru domnul consilier judeţean IONELE Traian-

Mihai din partea Alianţei USR PLUS - Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate, care ocupă 

locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului domnului Todosiu Beniamin.  

 Art. 2. Componența comisiilor de specialitate, ca urmare a modificărilor efectuate conform 

art. 1 va fi următoarea:  

Comisia 1 Comisia dezvoltare economică, bugete,  

dezvoltare rurală, prognoze şi strategii 

PNL - 3, PSD - 1, USR - 0, PLUS - 0, PMP - 1 

BARSTAN Filofteia   - PMP 

CHIRIAC Raul Dumitru   - PNL 

COMŞA Cătălin-Răzvan  - PNL 

HĂRĂGUŞ Silvia-Alina  - PNL 

OŢOIU Marcel   - PSD 

Comisia 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări 

publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului 

PNL - 3, PSD - 1, USR - 0, PLUS - 1, PMP - 0 

ALBANI-ROCCHETTI Simone - PNL 

BĂLĂU Teodora-Adela  - PNL 

CREŢU Simion   - PNL 

DAVID Mihail   - PLUS 

DRAGOSIN Petru-Romi  - PSD 

Comisia 3 Comisia juridică, administrație publică locală,  

etică și apărarea ordinii publice 

PNL - 3, PSD - 1, USR - 1, PLUS - 0, PMP- 0 

CRIŞAN Laurenţiu   - PSD 

ITU Simona    - PNL 

PONORAN Tudor   - PNL 

ROF Marius-Nicolae   - USR 

SIMION Marcel    - PNL 

Comisia 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport 

PNL - 3, PSD - 1, USR - 0, PLUS - 0, PMP - 1 

BARB Cristian   - PNL 

CHERECHEŞ Ioan Dan   - PNL 

DĂRĂMUŞ Eugenia-Marcela  - PSD 

MOCAN Maria- Mirela  - PNL  

TRÎMBIŢAŞ Petronela-Camelia  - PMP 

 

 



 

 

Comisia 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, 

turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri 

PNL - 3, PSD - 1, USR - 1, PLUS - 0, PMP - 0 

CETERAŞ Marius-Nicolae  - PNL 

MUREŞAN Corneliu  - PSD  

NEGRUŢIU Adrian-Emil   - PNL 

NEMEŞ Gheorghe-Claudiu  - USR 

TĂTAR Virgil   - PNL  

Comisia 6 Comisia sănătate, protecție socială,  

evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă  

PNL - 2, PSD - 1, USR - 0, PLUS - 1, PMP - 1 

BESOI Laurenţiu-Marian  - PMP 

IONELE Traian-Mihai  - PLUS 

MATEI Ioan    - PSD 

STĂNESCU Vasile   - PNL 

UŢIU Ioan     - PNL 

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 

2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba rămân 

nemodificate.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, persoanelor 

nominalizate la art. 1, comisiilor de specialitate organizate, direcţiilor, serviciilor și  birourilor din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, precum și instituțiilor subordonate 

Consiliului Județean Alba. 

                               

                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 21 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2021 

 
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 lit. c şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare, 

cu un număr de 33 voturi „pentru”.  

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

Număr voturi împotrivă: 0                          Abţineri de la vot: 0   
     


