
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

PROIECT 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 

 

 

 

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

 Luând în dezbatere 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; 

 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; 

 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: 

 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. 

 

                                                Avizat pentru legalitate 

 PREŞEDINTE,             SECRETAR GENERAL, 

Ion DUMITREL                                       Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 99 

Alba Iulia, 7 aprilie 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 juridică şi administraţie publică 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 

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

apărarea ordinii publice 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.  8081/7 aprilie 2021  

 

 

 

REFERAT 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 

 

 

 

 I. Expunere de motive 

 Potrivit 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,”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”. 

 În temeiul actului normativ susmenționat și ținând cont de adresa Direcţiei Generale 

Regionale a Finanţelor Publice Braşov - Serviciul Inspecţie Economico-Financiară - 

Compartimentul I.E.F. Alba, nr. BVR_AIF-3228/2020, înregistrată la registratura Consiliul 

Judeţean Alba cu nr. 1122/15 ianuarie 2021 și de adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba  nr. 

2156/P/SC/II.C.22/2021, înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 2487/1 

februarie 2021, Consiliul Județean Alba a adoptat Hotărârea nr. 36 din 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. 

 Împotriva acestei hotărâri, Fundația pentru Tineret a Județului Alba a formulat Plângere 

prealabilă,  înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5848/15  martie 2021, 

motivat de faptul că această hotătâre nu putea fi adoptată decât după publicarea în Monitorul 

Oficial a Regulamentului privind punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr.146/2002. 

 

 II. Descrierea situaţiei actuale 

 Prin Hotărârea nr. 36 din din 25 februarie 2021, Consiliul Județean Alba și-a desemnat 

reprezentantul în cadrul Comisiei de evaluare, supraveghere și control al activității Fundației 

pentru tineret județene Alba.  

Așadar, prin hotărârea susmenționată a fost desemnat doar reprezentantul Consiliului 

Județean Alba care va face parte din Comisia de evaluare, supraveghere şi control al activităţii 

Fundaţiei  pentru Tineret a Județului Alba și nu a fost constituită această comisie. 

 

 III. Reglementări anterioare  
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 26 din 27 februarie 2003 privind numirea a 3 

membri în Consiliul de conducere al Fundației județene pentru tineret Alba. 

 

 

  IV. Baza legală  
 - 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, 

 - Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările 

ulterioare;   



 - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată. 

 

 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 judeţeni, de 

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

condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 99 din 7 aprilie 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, cu modificările şi completările ulterioare 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.  8082/7 aprilie 2021  

 

 

 

Către 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Doamnei Liliana NEGRUŢ - director executiv 

 

 

 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 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 va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 9 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei 

„ordinară” care va avea loc în data de 12 aprilie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 99 din 7 aprilie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

     - 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; 

 -  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. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Nr. 8164/08.04.2021 

 

 

 

Raport de specialitate 

la 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 
 

 

 Prin plângerea prealabilă formulată, Fundația pentru Tineret a Județului Alba critică 

faptul că nu i-a fost comunicată Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 36 din 25 februarie 2021 

și, ca atare, este netemeinică și nelegală. 

Cu privire la această critică arătăm faptul că în conformitate cu prevederile art. 199 alin. 

(1) din OUG nr. 57/2019, comunicarea hotărârilor cu caracter individual, cum este și hotărârea 

împotriva căreia s-a formulat plângere prealabilă, se face către persoanele cărora li se adresează, 

în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 36 din 25 februarie 2021 a fost desemnat un 

reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în cadrul Comisiei de evaluare, supraveghere şi control 

al activităţii Fundaţiei pentru tineret judeţene Alba, astfel că nu exista vreun motiv legal pentru 

comunicarea hotărârii Fundației pentru Tineret a Județului Alba 

Actele administrative individuale reprezintă manifestări de voinţă ale organului 

competent care creează, modifică sau stinge drepturi subiective sau obligaţii pentru una sau mai 

multe persoane determinate. Actele administrative cu caracter individual urmăresc realizarea 

unor raporturi juridice într-o situaţie strict determinată şi produc efecte fie faţă de o singură 

persoană, fie faţă de un număr determinat sau determinabil de persoane. 

În speța de față este vorba despre manifestarea de voinţă a Consiliului Județean Alba de a 

crea pentru doamna Sorina Oprean, consilier superior în cadrul Compartimentulșui tineret, 

învățământ, sport, relații interinstituționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba, obligația de a face parte din Comisia de evaluare, supraveghere şi control al activităţii 

Fundația pentru Tineret a Județului Alba. 

Menționăm faptul că hotărârea împotriva căreia s-a formulat plângere prealabilă nu face 

altceva decât să desemneze o persoană care va face parte din comisia ce se va constitui prin ordin 

al Prefectului Alba, acest ordin fiind actul constitutiv și final care produce efecte juridice în ceea 

ce privește Fundației de Tineret a Județului Alba. 

Așadar, Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 36 din 25 februarie 2021 este un act 

administrativ cu caracter individual. 

Având în vedere cele de mai sus, faţă de conţinutul concret şi caracterul său specific, nu 

se poate concluziona altfel decât în sensul că Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 36 din 25 

februarie 2021 este un  act administrativ cu caracter individual, nefiind astfel necesară 

comunicarea acestei hotărâri către Fundația pentru Tineret a Județului Alba. 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 36 din din 25 februarie 2021 a fost  publicată în 

Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, s-a înaintat și 

s-a comunicat instituțiilor și persoanelor interesate, astfel după cum reiese din conținutul 

acesteia, Fundației pentru Tineret a Județului Alba urmând a-i fi comunicată componența 

Comisiei, după constituirea acesteia. 

 Cea de-a doua critică adusă de către Fundația pentru Tineret a Județului Alba este 

referitoare la faptul că Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 36 din 25 februarie 2021 nu putea 

fi emisă și nici pusă în aplicare având în vedere prevederile OUG nr. 166/2002 prin care se 

menționează că aceasta va putea fi pusă în aplicare după emiterea și publicarea în Monitorul 

Oficial a Regulamentului de aplicare a OUG nr. 166/2002. 

 Cu privire la aceaste susțineri, arătăm faptul că Hotărârea nr. 36 din 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 a fost 



adoptată de către Consiliul Județean Alba în temeiul Legii nr. 146/2002 și tinând cont atât de 

adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov - Serviciul Inspecţie 

Economico-Financiară - Compartimentul I.E.F. Alba, nr. BVR_AIF-3228/2020, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub nr. 1122/15.01.2021, precdum și de adresa Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Alba  nr. 2156/P/SC/II.C.22/2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 2487/1 

februarie 2021. 

De asemenea, menționăm faptul că Fundația pentru Tineret a Județului Alba se află într-o 

gravă eroare întrucât, potrivit art. 29 alin. (1) din OUG nr. 146/2002 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. 

Abia în cuprinsul alin. (2) din același articol, legiuitorul a statuat faptul că modul de 

organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile acestei comisii se stabilesc prin regulamentul de 

punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 146/2002. 

Așadar, legiuitorul nu a condiționat constituirea comisiei de evaluare, supraveghere şi 

control al activităţii fundaţiei judeţene pentru tineret de publicarea regulamentului de punere în 

aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 146/2002, ci a statuat în mod clar din cine va fi constituită 

această comisie. 

Astfel, în mod corect și legal prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 36 din 25 

februarie 2021 a fost desemnată doar una dintre persoanele care vor face parte din Comisia de 

evaluare, supraveghere şi control al activităţii fundaţiei judeţene pentru tineret și nu au fost 

numiți toți membrii acestei comisii, emiterea ordinului de constituire a comisiei fiind apanajul 

Prefectului Județului Alba. 

Mai mult decât atât, fără un ordin al Prefectului Județului Alba prin care să se constituie 

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

Hotărârea Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 36 din 25 februarie 2021 nu produce vreun 

efect juridic în ceea ce privește Fundația pentru Tineret a Județului Alba.  

Legalitatea funcționării acestor comisii a fost stabilită în mod constant în practica 

instanțelor judecătorești, în acest sens menționăm Sentința civilă a Tribunalului Constanța nr. 

60/2019 rămasă definitivă prin anularea recursului, precum și Decizia civilă nr. 112/2017 a 

Curții de Apel Cluj.  

În cuprinsul plângerii prealabile, Fundația pentru Tineret a Județului Alba susține că 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 36 din 25 februarie 2021 nu are temei legal, având în 

vedere faptul că prevederile OUG nr. 166/2002 au aplicativitate și intrare în vigoare prevăzut 

termen după publicarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 146/2002. 

Aceste susțineri sunt nefondate, întrucât, în conformitate cu prevederile art.  12 alin (2) 

din Legea nr. 24/2000 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ordonanţele de 

urgenţă ale Guvernului intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, 

Partea I,  dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară.   

Or, având în vedere faptul că în cuprinsul OUG nr. 166/2002 legiuitorul nu a prevăzut 

vreun termen de intrare în vigoare, este cert faptul că acest act normativ a intrat în vigoare la data 

de 3 decembrie 2002, data la care a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 870. 

De asemenea, se mai susține faptul că hotărârea este nelegală și pentru faptul că, 

Consiliul Județean Alba nu are competența de a se substitui organului executive central privind 

instituirea de facto sau de jure a unui Regulament de aplicare a legii sau de înființare a comisiei. 

Cu privire la aceste susțineri, reiterăm faptul că prin Hotărârea nr. 36/2021 Consiliul 

Județean Alba și-a desemnat reprezentantul în cadrul Comisiei de evaluare, supraveghere şi 

control al activităţii Fundaţiei pentru tineret judeţene Alba, în niciun caz nu a constituit această 

comisie, astfel că și aceste susțineri sunt nefondate. 

O altă critică adusă este aceea că nu există temei legal de emitere a acestei hotărâri care 

se bazează pe un act care nu există.  

Subliniem faptul că Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 36 din 25 februarie 2021 are 

ca temei de drept art. 29 alin. (1) din Legea nr. 146/2002, cu modificările și completările 

ulterioare, nefiind emisă în temeiul Regulamentului de aplicare a acestei legi, care, de altfel, nu a 

fost publicat până la această data. 



Luând în considerare faptul că lipsa Regulamentului de aplicare a Legii nr. 146/2002 nu 

împiedică aplicarea Legii nr. 146/2002, iar un act de aplicare nu poate contrazice un act primar, 

este cert faptul că plângerea prealabilă formulată de Fundația pentru Tineret a Județului Alba 

este nefondată și trebuie respinsă. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul 

Județean Alba a proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către 

Fundația pentru Tineret a Județului Alba critică faptul că nu i-a fost comunicată Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 36 din 25 februarie 2021. 
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