
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul Alba 

 în Adunarea Generală a Asociației Țara Vinului  

 

 

 

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

data de 25 martie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul Alba în Adunarea 

Generală a Asociației Țara Vinului  ; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului 

UAT-Judeţul Alba în Adunarea Generală a Asociației Țara Vinului; 

           - raportul de specialitate  nr. 6555/23 martie 2021 al Direcţiei dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 115/29 iunie 2006 privind asocierea 

Consiliului Judeţean Alba în vederea constituirii Asociaţiei Ţara Vinului; 

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

încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Vasile ZAHARIE, începând cu data de 3 

octombrie 2020; 

           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. 3 

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

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

turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri; 

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.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, 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 Ţara Vinului 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. 115/29 iunie 2006 privind asocierea Consiliului Judeţean Alba în vederea constituirii 

Asociaţiei Ţara Vinului cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 1 al prezentei 

hotărâri. 

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

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



 

 

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 

Ţara Vinului, persoanelor nominalizate, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției 

dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba.                              

                 

                                                                                                              Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 76 

Alba Iulia, 25 martie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, 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 27 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 

Număr voturi valabil exprimate/nule: 30/0        Număr voturi împotrivă: 3   


