
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul Alba în Adunarea Generală a 

Asociaţiei Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice „Alba-Transilvania”  

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind înlocuirea 

reprezentantului UAT-Judeţul Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei Producătorilor de Produse 

Tradiţionale şi Ecologice „Alba-Transilvania”; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 127/23 iunie 2011 privind desemnarea 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei Producătorilor de Produse 

Tradiţionale şi Ecologice „Alba-Transilvania”, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 315/23 septembrie 2020 

privind încetarea de drept a raportului de serviciu a domnului Vasile ZAHARIE, începând cu 

data de 3 octombrie 2020; 

Având în vedere prevederile:  

- art. 173 alin. 1 lit. f, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi 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 aprobă înlocuirea domnului Vasile ZAHARIE în calitate de reprezentant al 

UAT-Judeţul Alba în Adunarea Generală a Asociației Producătorilor de Produse 

Tradiţionale şi Ecologice „Alba-Transilvania” cu doamna Gabriela Nicoleta RUS - inspector 

superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 2. Se modifică în mod corespunzător prevederile Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr. 127/23 iunie 2011 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea 

Generală a Asociaţiei Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice „Alba-

Transilvania”, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 1 al prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

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

înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Asociaţiei Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice „Alba-Transilvania”, persoanelor 

nominalizate, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete şi 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. 71   

Alba Iulia, 23 martie 2021 



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 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 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

Nr. 6530/23 martie 2021 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul Alba 

 în Adunarea Generală a Asociației Producătorilor de Produse  

Tradiţionale şi Ecologice „Alba-Transilvania“ 

 

 

Expunere de motive 

Asociaţia Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice „Alba-Transilvania” 

funcţionează ca persoană juridică de drept privat din anul 2011 şi are ca scop susţinerea 

producătorilor de produse tradiţionale şi ecologice din judeţul Alba în vederea asigurării calităţii, 

organizarea şi promovarea de activităţi, programe, acţiuni menite a reprezenta interesele 

acestora. 

Conform Statutului, Asociaţia promovează pe piaţa naţională şi europeană produsele 

tradiţionale şi ecologice realizate de către membrii asociaţiei și se asigură că acestea valorifică 

resursele locale şi culturale, păstrând valorile patrimoniului tradiţional. 

 Atât O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cât și O.U.G. nr. 57/2019 privind 

codul administrativ reglementează cadrul legal pentru cooperarea / asocierea și parteneriatul 

dintre autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele juridice de drept privat fără scop 

patrimonial în scopul realizării în comun a unor proiecte în vederea promovării unor interese 

comune.  

 

Descrierea situației actuale  

Având în vedere încetarea raportului de serviciu a domnului Vasile Zaharie precum şi 

calitatea de reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei Producătorilor de 

Produse Tradiţionale şi Ecologice „Alba-Transilvania”, se impune desemnarea unui alt 

reprezentant al UAT - Județul Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei Producătorilor de Produse 

Tradiţionale şi Ecologice „Alba-Transilvania” și anume a doamnei Rus Gabriela Nicoleta. 

  

Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. f, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

   

  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 judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 71 din 23 martie 2021. 

 

          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. 6531/23 martie  2021 

 

 

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 

cu privire la înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul Alba în Adunarea Generală a 

Asociaţiei Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice „Alba-Transilvania”  

 

 

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

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

„ordinară” care va avea loc în data de 25  martie  2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 71 din 23 martie 2021 şi are ataşat 

referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul 

Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice 

„Alba-Transilvania”. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

NR. 6554/23 martie 2021 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul Alba 

 în Adunarea Generală a Asociației Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice 

“Alba-Transilvania“ 

 

 

Constituită în anul 2011, Asociația Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice 

“Alba-Transilvania” funcţionează ca persoană juridică română în conformitate cu legislația în 

vigoare, în baza prevederilor din statut și a actului constitutiv. Activitatea de bază a Asociației 

este susţinerea producătorilor de produse tradiţionale şi ecologice în vederea asigurării calităţii, 

organizarea şi promovarea de activităţi, programe, acţiuni menite a reprezenta interesele 

acestora. De asemenea, Asociaţia urmăreşte dezvoltarea produselor tradiţionale şi ecologice prin 

valorificarea resurselor locale şi culturale, în concordanţă cu normele de protejare a resurselor 

naturale şi de protecţie a mediului înconjurător. 

Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027, domeniul 

Agricultură, conține politici menite să asigure tranziţia de la o agricultură de subzistenţă la una 

competitivă pe piaţa globală, consolidarea şi echilibrarea lanţurilor alimentare, precum şi 

promovarea produselor şi a siguranţei alimentare. Conform programului 1.6b-3: Consultanță 

pentru promovare şi cooperare, un rol important îl reprezintă sprijinirea înfiinţării şi funcţionării 

structurilor asociative (grupuri de producători, cooperative agricole, asociaţii de producători etc). 

Pentru dezvoltarea economică a spaţiului rural, Județul Alba trebuie să-şi consolideze 

relaţiile de cooperare prin promovarea unui parteneriat activ cu toţi factorii implicaţi în 

dezvoltarea şi modernizarea acestuia, pentru identificarea şi valorificarea oportunităţilor şi 

realizarea obiectivelor comune în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale.  

În baza prevederilor legale privind cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române 

sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea realizării în comun a unor 

acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean și luând în considerare Dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 315/23 septembrie 2020 privind încetarea de drept a 

raportului de serviciu a domnului Vasile ZAHARIE, începând cu data de 3 octombrie 2020, se 

impune desemnarea unui alt reprezentant în Asociația Producătorilor de Produse Tradiţionale şi 

Ecologice “Alba-Transilvania”. 

Având în vedere aspectele de mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre 

aprobare proiectul de hotărâre nr……..cu privire la înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul 

Alba în Adunarea Generală a Asociației Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice 

“Alba-Transilvania“. 

 

 

 

Director executiv, 

Marian Florin AITAI 

 


