
ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARARE
privind modificarea si completarea Regulamentului de
organizare si functionare a Consiliului judetean Alba

Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara la data de 28 septembrie 2006;
         Luand in dezbatere:
         - Expunerea de motive si proiectul de hotarare privind modificarea si completarea
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului judetean Alba ;

- Raportul de specialitate al Directiei juridica si cancelarie nr. 10724/18.09.2006
Vazand :
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 – Comisia  juridica, ordine publica si

disciplina ;
         Avand in vedere dispozitiile:

- Legii nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 215/2001;
- Legii nr. 249/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul

alesilor locali;
         In temeiul art. 109-(1) si 1207 – (1) litera “c” din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta

HOTARARE

Art. I. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului judetean Alba, cu
modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:
         1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins :
              « Art. 1 – (1) Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice locale constituita la
nivel judetean pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti si municipale, in
vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.
                               (2) Consiliul judetean Alba este compus din 33 consilieri judeteni, alesi prin vot
universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile legii privind alegerile locale.

(3) Validarea alegerii consilierilor judeteni se face de Tribunalul Alba, de catre
un judecator desemnat de presedintele acestuia. Cererea de validare se depune in termen de 3 zile de
la data constatarii rezultatelor alegerilor, in conditiile legii.
                               (4) Cererea introdusa potrivit alin. 3 se judeca fara citarea partilor, de urgenta si
cu precadere, in termen de 10 zile, prin hotarare executorie. Hotararea poate fi atacata, in cadrul
procedurii contencioase, cu recurs.

(5) Invalidarea mandatului intervine in cazul in care se constata incalcarea
conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea consilierului judetean s-a facut prin frauda electorala,
constatata in conditiile legii.

(6) Constituirea consiliului judetean se face in termen de 25 de zile de la data
desfasurarii alegerilor locale.
                               (7) Convocarea consilierilor judeteni, alesi si validati in functie, la sedinta de
constituire se face de catre prefect, prin ordin, in termen de 5 zile de la pronuntarea hotararii de
validare. La sedinta de constituire participa prefectul sau reprezentantul sau.
                               (8) Sedinta se desfasoara in conditii legale daca participa cel putin majoritatea
consilierilor judeteni alesi si validati. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta
se va organiza, in aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Daca nici la a doua



convocare, reuniunea nu este legal constituita, se va proceda la o noua convocare de catre prefect,
peste alte 3 zile, in aceleasi conditii.

(9) In situatia in care consiliul judetean nu se poate reuni nici la a treia
convocare din cauza absentei nemotivate a consilierilor judeteni, Tribunalul Alba va declara
vacante, prin sentinta, locurile consilierilor judeteni alesi si validati care au lipsit nemotivat la
oricare dintre cele trei convocari.
                             (10) Sesizarea tribunalului se face de catre prefect in maximum 3 zile, de la data
sedintei, pe baza procesului verbal al sedintei. Sentinta ce se pronunta in maximum 3 zile poate fi
atacata cu recurs la Curtea de apel. In cazul in care locurile declarate vacante nu pot fi ocupate prin
supleantii inscrisi pe listele de candidati respective, potrivit legii, se organizeaza alegeri partiale
pentru completare, in termen de 90 de zile.

(11) Absenta consilierilor judeteni de la sedinta de constituire este considerata
motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli sau a unor evenimente de
forta majora care au facut imposibila prezenta acestora. »
         2. Articolele 3, 4, 5 si 6 se abroga.
         3. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins :
              « Art. 7 – (1) La reluarea lucrarilor, consilierii judeteni ale caror mandate au fost validate
depun in fata consiliului judetean urmatorul juramant in limba romana: « Jur sa respect Constitutia
si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ce sta in puterea si priceperea mea pentru binele
locuitorilor judetului Alba. Asa sa-mi ajute Dumnezeu ! ».

(2) Procedura de depunere a juramantului este urmatoarea : secretarul judetului
da citire juramantului, dupa care consilierii validati se prezinta, in ordine alfabetica, in fata mesei
special amenajate, pe care se afla Constitutia Romaniei, Biblia si doua exemplare ale juramantului.
Consilierul judetean va pune mana stanga atat pe Constitutie cat si, daca este cazul, pe Biblie, va
pronunta cuvantul « jur » dupa care va semna juramantul de credinta.

(3) Consilierii judeteni pot depune juramantul si fara formula religioasa, caz in
care juramantul va fi imprimat fara aceasta formula.
                                 (4) Consilierii care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de
drept.
                                 (5) In cazul in care consilierul judetean declarat ales renunta la mandat inainte
de validare sau refuza sa depuna juramantul, se supune validarii mandatul primului supleant inscris
pe lista partidului politic, a aliantei politice sau a aliantei electorale respective, daca pana la data
validarii mandatului partidele si aliantele politice confirma in scris apartenenta la partid. In cazul in
care locurile ramase vacante nu pot fi completate cu supleanti, conform legii, iar numarul de
consilieri se reduce sub jumatate plus unu, se vor organiza alegeri partiale pentru completare, in
termen de 90 de zile.

(6) Dupa depunerea juramantului de catre cel putin majoritatea consilierilor
judeteni, presedintele de varsta declara Consiliul judetean Alba legal constituit. Constituirea se
constata prin hotarare, adoptata cu votul majoritatii consilierilor judeteni, validati si care au depus
juramantul de credinta. »

4. Articolul 24 se completeaza cu un nou aliniat care va avea urmatorul cuprins :
  « Art.24-(2) Proiectele de hotarari sau alte documente pentru sedintele de comisii de
specialitate se vor transmite in cursul lunii, pe masura redactarii lor dar nu mai tarziu de 48 de ore
inainte de data desfasurarii sedintelor comisiilor de specialitate. »
 5. Articolul 25-(3) se completeaza urmand a avea urmatorul cuprins :
  « Avizele intocmite de comisiile de specialitate se redacteaza pe formulare tipizate si
vor cuprinde separat propuneri motivate privind admiterea sau respingerea proiectelor de hotarari
sau actelor examinate, exprimand in mod obligatoriu, pe langa opinia majoritatii si opinia separata a
unor membri ai comisiei. In cazul in care comisia sesizata in fond se pronunta pentru respingerea
amendamentului formulat de alta comisie, respingerea se motiveaza in scris si se aduce la
cunostinta initiatorului. »
         6. La capitolul III, titlul sectiunii a 2-a, va avea urmatorul cuprins :



              « Sectiunea a 2-a
                 Convocarea consiliului judetean »
         7. Alineatul 1 al articolului 40 va avea urmatorul cuprins :
              « (1) Consiliul judetean se intruneste in sedinta ordinara in fiecare luna, in cea de-a patra zi
de joi, la convocarea presedintelui consiliului judetean. Sedintele comisiilor de specialitate se
desfasoara, de regula, in joia precedenta. »
         8. Alineatul (1) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins :
                « (1) Sedintele consiliului judetean se desfasoara legal in prezenta majoritatii consilierilor
judeteni in functie.”
         9. Dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, 11cu urmatorul cuprins:
              « (11) Sedintele consiliului judetean sunt conduse de catre presedinte sau in lipsa acestuia,
de vicepresedintele desemnat in conditiile art. 118 din Legea nr. 215/2001, modificata si
completata. In cazul in care din motive intemeiate, lipseste si vicepresedintele desemnat, sedinta va
fi condusa de celalalt vicepresedinte sau de un consilier judetean, ales cu votul majoritatii
consilierilor judeteni prezenti. »
         10. Alineatul (2) al articolului 50, se abroga.
         11. Articolul 52, va avea urmatorul cuprins :
         « Art. 52 – (1) Se adopta cu votul majoritatii consilierilor judeteni in functie urmatoarele
hotarari ale consiliului judetean :

a) hotararile privind bugetul judetean ;
b) hotararile privind contractarea de imprumuturi, in conditiile legii ;
c) hotararile prin care se stabilesc taxe  si tarife la nivel judetean ;
d) hotararile privind participarea la programme de dezvoltare judeteana, regionala, zonala ;
e) hotararile privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a judetului si amenajarea

teritoriului ;
f) hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane juridice

romane sau straine. »
                              (2) Hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul
total al consilierilor judeteni in functie. »
         12. Dupa alineatul (3) al articolului 54 se introduce un nou alineat (31) care va avea urmatorul
cuprins :
                « (31) Hotararile cu caracter individual cu privire la persoane se adopta, prin vot secret,
daca legea nu prevede altfel. »
         13. Alineatul (2) al articolului 72 va avea urmatorul cuprins :
               (2) Calitatea de consilier judetean inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale
a mandatului in urmatoarele cazuri :
          a) demisie ;
          b) incompatibilitate ;
          c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ – teritoriala, inclusiv ca urmare a
reorganizarii acesteia ;
          d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului judetean ;
          e) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu
exceptia cazurilor prevazute de lege ;
          f) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate ;
          g) punerea sub interdictie judecatoreasca ;
          h) pierderea drepturilor electorale ;
          i) pierderea calitatii de membru al partidului politic sau a organizatiei minoritatilor nationale
pe a carei lista a fost ales;
          j) deces.
         14. Alineatul (2) al articolului 79 va avea urmatorul cuprins:



               « (2) Indemnizatia este in cuantum de 5% din indemnizatia lunara a presedintelui
consiliului judetean si se acorda pentru o sedinta de consiliu si 2 sedinte ale comisiilor de
specialitate pe luna. »
         15. Dupa articolul 83 se introduce un nou articol, articolul 831cu urmatorul cuprins :
               « 831 Nu se considera absent consilierul judetean care nu participa la lucrari intrucat :

a) se afla in indeplinirea unei insarcinari oficiale ;
b) se afla in concediul legal de odihna ;
c) se afla in incapacitate temporara de munca ;
d) participa la cursuri de formare profesionala. »

         Art. II. Denumirea de aparat propriu de specialitate din cuprinsul regulamentului se
inlocuieste cu denumirea de aparat de specialitate. Denumirea de secretar general al judetului se
inlocuieste cu denumirea de secretarul judetului.

         Art. III. Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului judetean Alba, cu
modificarile si completarile ulterioare precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare se va republica
in Monitorul Oficial al judetului Alba, dandu-se textelor o noua numerotare.

         Prezenta hotarare se comunica :
- Institutiei prefectului – judetul Alba ;
- Domnilor consilieri judeteni ;
- Directiilor de specialitate din cadrul aparatului  Consiliului judetean Alba ;
- Serviciilor publice, institutiilor publice si societatilor comerciale de sub autoritatea

Consiliului judetean Alba.

PRESEDINTE,
       ION  DUMITREL                                                                    Contrasemneaza

SECRETARUL JUDETULUI,
                                                                                                     MARIANA HURBEAN
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