
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea plângerii prealabile formulată de Fundația pentru Tineret a Județului 

Alba împotriva Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 36 din din 25 februarie 2021 cu 

privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în cadrul Comisiei de 

evaluare, supraveghere şi control al activităţii Fundaţiei pentru tineret judeţene Alba 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de Fundația 

pentru Tineret a Județului Alba împotriva Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 36 din din 25 

februarie 2021 cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în cadrul 

Comisiei de evaluare, supraveghere şi control al activităţii Fundaţiei pentru tineret judeţene 

Alba; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 

formulată de Fundația pentru Tineret a Județului Alba împotriva Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr. 36 din din 25 februarie 2021 cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Judeţean Alba în cadrul Comisiei de evaluare, supraveghere şi control al activităţii Fundaţiei 

pentru tineret judeţene Alba; 

           - raportul de specialitate nr. 8164/8 aprilie 2021 al Direcţiei juridică şi administraţie 

publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

            Luând în considerare: 

-  plângerea prealabilă formulată de Fundația pentru Tineret a Județului Alba împotriva 

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 36 din din 25 februarie 2021, înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5848/15  martie 2021; 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 36 din 25 februarie 2021 privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Alba în cadrul Comisiei de evaluare, 

supraveghere și control al activității Fundației pentru tineret județene Alba; 

           Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Juridică, administrație 

publică locală, etică și apărarea ordinii publice; 

           Având în vedere prevederile: 

 - art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - art. 29 alin. 1 din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene 

pentru tineret și a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, cu 

modificările și 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 respinge ca neîntemeiată şi nefondată plângerea prealabilă formulată de 

Fundația pentru Tineret a Județului Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Teilor, nr. 2, 

județul Alba, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 36 din din 25 februarie 2021 cu 

privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în cadrul Comisiei de 

evaluare, supraveghere şi control al activităţii Fundaţiei pentru tineret judeţene Alba, pentru 

următoarele considerente: 

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  



 

 

 a.) Cu privire la criticile de nelegalitate aduse hotărârii atacate care se referă la faptul că 

„hotărârea a fost emisă pe baza unor expuneri de motive şi a unui text de lege nepublicat în 

Monitorul Oficial” acestea urmează a fi înlăturate întrucât: 

  nu a fost invocat şi nu rezultă din cuprinsul hotărârii că au stat la baza hotărârii astfel 

de documente; 

 textul legal invocat şi care a fost avut în vedere este art. 29 alin. 1 din Legea nr. 

146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului 

Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, cu modificările și completările ulterioare, 

text care în forma actuală, ca urmare a modificării adusă legii prin O.U.G. nr. 166/2002, prevede 

că „La nivelul fiecărui judeţ, evaluarea, supravegherea şi controlul activităţii fundaţiei judeţene 

pentru tineret sau a municipiului Bucureşti se exercită de către o comisie formată din câte un 

reprezentant al direcţiei pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, al 

prefectului, al consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi 

al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene”; 

 textul legal invocat şi care a fost avut în vedere, respectiv art. 29 alin. 1 din Legea nr. 

146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului 

Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, cu modificările și completările ulterioare, ca 

urmare a modificării adusă legii prin O.U.G. nr. 166/2002, nu condiţionează şi nici nu 

restricţionează constituirea comisiei de alte reglementări prezente sau ulterioare; 

 obiectul reglementat prin hotărâre şi intenţia autorităţii deliberative, astfel cum rezultă 

şi din conţinutul hotărârii, este de a desemna un membru în comisie, nefiind stabilite atribuţii, 

sarcini sau împuterniciri cu privire la încheierea ori semnarea unor documente. Aşadar, hotărârea 

contestată nu stabileşte o anumită conduită de urmat şi nici nu reglementează modul de 

organizare şi funcţionare a comisiei 

b.) Cu privire la completarea hotărârii contestate cu un articol unde să se specifice 

„conform legislaţiei în vigoare” pentru considerentele expuse la punctul anterior nu se impune 

completarea hotărârii, întrucât desemnarea reprezentantului consiliului local în comisie s-a făcut 

cu respectarea textului legal invocat 

c.) Cu privire la necomunicarea hotărârii şi Fundaţiei pentru Tineret a Judeţului Alba, 

legislaţia în vigoare nu prevede o astfel de obligativitate în sarcina autorităţii emitente. Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba contestată, ca de altfel şi celelalte hotărâri adoptate de această 

autoritate este un document public şi poate fi consultat de orice persoană pe site-ul Consiliului 

Judeţean Alba. 

 Art. 2. 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; 

Fundației pentru Tineret a Județului Alba; Direcţiei juridică şi administrație publică și 

Compartimentului tineret, învățământ, sport, relații internaționale din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                                                                                Contrasemnează    

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 107 

Alba Iulia, 12 aprilie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 

139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. ee 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 

 


