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HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea unor prevederi din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului judeţean Alba 
   
  Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data 30 martie 2005; 

 Luând în dezbatere : 
- adresa nr.3162/10.03.2005 a Instituţiei Prefectului- judeţul Alba ; 
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind modificarea şi completarea unor 

prevederi din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Alba ; 
- raportul de specialitate nr. 2913/18.03.2005 al Direcţiei juridică şi cancelarie; 
- avizul Comisiei de specialitate nr.3- „ Juridică, ordine publică şi disciplină”. 

          Având în vedere prevederile Legii nr.673/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 
locale, 
 În temeiul  art.109 –(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta : 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 
 

Art.unic. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Alba aprobat 
prin Hotărârea nr.48 din 24 februarie 2005 se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Alineatul (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:  
„Art.31.- (1) Dreptul  la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean 

aparţine preşedintelui, vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii.” 
2. După alineatul (2) al articolului 32  se introduce un nou alineat (2¹), care va avea 

următorul cuprins: 
„  Art.32 -(2¹)  Secretarul general al judeţului întocmeşte proiecte de hotărâri ori  de câte ori 

actele normative îi conferă această atribuţie.” 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se  comunică: 

- Instituţiei Prefectului- judeţul Alba ; 
- Direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului judeţean Alba; 
- Serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale de sub autoritatea 

Consiliului judeţean Alba  
  
    
     PREŞEDINTE,  
                  Ion Dumitrel 
             
                     CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                        p. SECRETAR GENERAL,  
                 Liliana Negruţ 
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