
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba 

 în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Excelenţă Alba,  

pentru anul şcolar 2021-2022 

 

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

în data de 12 octombrie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în 

Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Excelenţă Alba, pentru anul şcolar 2021-2022; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Excelenţă Alba, 

pentru anul şcolar 2021-2022; 

           - raportul de specialitate  nr. 21963/8 octombrie 2021 al Direcţiei juridică și administrație 

publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

  - adresa nr. 14/22 septembrie 2021 a Centrului Judeţean de Excelenţă Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20566/22 septembrie 2021; 

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

publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi de avizul favorabil al Comisiei de specialitate 

nr. 4 Educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport; 

Luând în considerare prevederile: 

       -  art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f,  art. 173 alin. 5 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

-  art. 17 alin. 1 lit. d din Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene 

de excelenţă, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5562/14 septembrie 2020;  

- Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5956 din 4 noiembrie 2020 privind 

înfiinţarea centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă; 

 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 desemnează doamna Angela MĂRGINEAN - profesor învăţământul primar, 

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în 

Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Excelenţă 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, Centrului Judeţean de Excelenţă Alba, Președintelui 

Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Compartimentului unități 

medicale, asistență socială şi învățământ special şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.                                                                     

                                                                                                                        Contrasemnează 

        PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

                Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

Nr. 235 

Alba Iulia, 12 octombrie 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 29 voturi „pentru”.  

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

Număr voturi valabil exprimate/nule: 30/0        Număr voturi împotrivă: 1 
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