
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT 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, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

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

Luând în dezbatere 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând cont de prevederile:  

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

comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârii nr. 1209/28 septembrie 2021 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia în 

dosarul nr. 2345/107/2021 în şedinţa din 8 septembrie 2021; 

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 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

  Art. I.  

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, cu modificările şi 

completările ulterioare, astfel: 

 domnul RAȘCOVICI Viorel se nominalizează în calitatea de membru  al Comisiei de 

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

turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri din partea Alianţei USR PLUS 

- Partidul Uniunea Salvaţi România. 

  

 Art. II. 

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 - 1, PLUS - 0, PMP - 0 

ALBANI-ROCCHETTI Simone - PNL 

BĂLĂU Teodora-Adela  - PNL 

CREŢU Simion   - PNL 

SIMION Constantin-Adrian - USR 

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 

RAȘCOVICI Viorel   - 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. III.  

Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba cu modificările şi 

completările ulterioare, rămân nemodificate.  

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

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

se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, domnului 

Rașcovici Viorel, comisiilor de specialitate organizate, direcţiilor, serviciilor și  birourilor din 

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

Consiliului Județean Alba. 

           Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,     SECRETAR GENERAL                    

            Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
 

 

Înregistrat cu nr. 197 

Alba Iulia, 20 septembrie 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 

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi 

urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al 

județului 

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

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - 

uri și sport 

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

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

Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor 

şi situaţii de urgenţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

Nr. 20322/20 septembrie 2021 

 

 

 

  REFERAT DE APROBARE 

al 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,cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

   I. Expunere de motive 

În data de 27 septembrie 2020, au avut loc alegerile locale pentru alegerea Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba şi a membrilor Consiliului Judeţean Alba, pentru mandatul 2020 - 

2024. 

Potrivit art. 177 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, consiliul judeţean se alege pentru un mandat de 4 ani în condiţiile legii 

privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, mandatul consiliului judeţean se 

exercită de la data la care consiliul judeţean este legal constituit până la data la care consiliul 

judeţean nou-ales este legal constituit şi poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război 

sau catastrofă ori alte situaţii expres prevăzute de lege. 

Conform prevederilor art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 124 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

     „După constituire, consiliul judeţean îşi organizează comisii de specialitate, pe 

principalele domenii de activitate, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului judeţean. 

     Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii judeţeni. 

     Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, 

domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul şi denumirea 

acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui 

grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se 

stabilesc prin hotărâre a consiliului judeţean, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele 

alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar. 

     Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în 

fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul judeţean, cu respectarea 

configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale”. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 a fost aprobată 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba. 

Au fost organizate un număr de 6 comisii de specialitate, fiecare având un număr de 5 

membri consilieri judeţeni, pe următoarele domenii de activitate, după cum urmează:  

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, 

investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului 

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

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri 

și sport 

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

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

Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor 

şi situaţii de urgenţă 



Prin acelaşi act administrativ a fost aprobată şi componenţa nominală a comisiilor de 

specialitate, modificată ulterior prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 21/28 ianuarie 

2021 

     

II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea nr. 1209/28 septembrie 2021 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia 

în dosarul nr. 2345/107/2021 în şedinţa din 8 septembrie 2021 a fost validat mandatul domnului 

Rașcovici Viorel în calitate de supleant pe listele Alianţei USR PLUS - Partidul Uniunea Salvaţi 

România. 

Domnul Rașcovici Viorel a depus Jurământul de credinţă în şedinţa „extraordinară” a 

Consiliului Judeţean Alba din data de 17 septembrie 2021. 

 

III. Reglementări anterioare 

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

comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 21/28 ianuarie 2021cu 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 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 183/29 iulie 2021cu 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 

 

IV. Baza legală 

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; 

 

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 



Domnul RAȘCOVICI Viorel se nominalizează în calitatea de membru  al Comisiei de 

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

turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri din partea Alianţei USR PLUS - 

Partidul Uniunea Salvaţi România 

 

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. 197 din 20 septembrie 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă 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. 20323/20 septembrie 2021 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ   

Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ 

 

 

 

  

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 și completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

 

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, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

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

până în data de  20 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„ordinară” estimată a avea loc în data de 27 septembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 197/20 septembrie 2021 şi are ataşat 

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,cu modificările şi completările ulterioare. 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


