
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a Consiliului judeţean Alba 
 

 
 Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 noiembrie 2007; 
 Luand in dezbatere: 

- Expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de presedintele Consiliului 
judetean Alba privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a 
Consiliului judetean Alba in sensul cuprinderii unor prevederi din Legea nr. 144/2007 privind 
infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate; 

- Raportul de specialitate nr. 13599/2007  al Directiei juridica si cancelarie; 
         Vazand  avizul  favorabil  al  Comisiei  de  specialitate  nr.  3 –  Comisia  juridica, 
ordine publica si disciplina; 
 Avand in vedere prevederile art. 91 (2), litera “c” din Legea administratiei publice locale nr. 
215, republicata si ale art. 57 din Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea 
Agentiei Nationale de Integritate, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art. 97 (1) si art. 115 (1), litera “c” din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicata, adopta prezenta 
 

HOTĂRÂRE : 

 Art. I. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului judetean Alba aprobat prin 
Hotararea Consiliului judetean Alba nr. 189 din 28 septembrie 2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare, republicat, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 

1. Articolele 78 si 79, litera “e”, se abroga. 
2. La Capitolul V – STATUTUL  CONSILIERILOR  JUDETENI,  se  introduce  

Sectiunea 4¹ - Declaratii de avere si de interese – cu urmatoarele prevederi:  
 “Art. 81 (1). Consilierii judeteni sunt obligati, potrivit legii, sa-si declare averea si sa-si faca 
publice interesele personale prin depunerea declaratiilor de avere si de interese,  la persoana 
desemnata de secretarul judetului. 
    (2). Declaratiile se inregistreaza, dupa caz, in registrul declaratiilor de avere, 
respectiv in registrul declaratiilor de interese, eliberandu-se depunatorului dovada de primire. 
    (3). Declaratiile de avere si de interese se publica pe pagina de internet a Consiliului 
judetean Alba, mentinandu-se o perioada de minim 5 ani. 
    (4). O copie certificata a declaratiilor de avere si de interese se inainteaza, in termen 
de 10 zile de la depunere, Agentiei Nationale de Integritate. 
  

Art. 82. Declaratiile de avere si de interese se depun de catre consilierii judeteni, dupa cum 
urmeaza: 

a) in termen de 15 zile de la data declararii consiliului judetean ca legal constituit; 
b) in termen de 15 zile de la data alegerii, in cazul presedintelui si vicepresedintilor 

consiliului judetean; 
c) in termen de 15 zile de la data incheierii duratei mandatului sau de la data incetarii 

acestuia inainte de termen; 
d) in termen de 20 de zile in cazul declaratiilor rectificative. 
 
Art. 83. Consilierii  judeteni  sunt  obligati  sa-si  reactualizeze  si  sa-si  depuna 

declaratiile de avere si de interese anual, pana la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior. 



 
 Art. 84 (1). Consilierii judeteni nu pot lua parte la deliberarea si adoptarea de hotarari daca 
au un interes personal sau patrimonial in problema supusa dezbaterii. 
    (2). In asemenea situatii consilierii judeteni sunt obligati sa anunte, la inceputul 
dezbaterilor, interesul personal pe care il au in problema respectiva. 
    (3). Anuntarea interesului personal sau patrimonial si abtinerea de la vot se 
consemneaza, in mod obligatoriu, in procesul-verbal al sedintei. 
 
 Art. 85. Hotararile adoptate cu nerespectarea dispozitiilor articolului 84 sunt nule de drept, 
potrivit Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. 
 
 Art. 86. Se considera ca exista un interes personal sau patrimonial intr-o anumita problema 
supusa dezbaterii daca consilierul judetean poate anticipa ca o hotarare a consiliului judetean ar 
putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: 

a) sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al doilea, inclusiv; 
b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relatie de angajament, indiferent de natura 

acestuia; 
c) o societate comerciala la care detin calitatea de asociat unic, functia de administrator sau 

de la care obtin venituri; 
d) o alta autoritate din care fac parte; 
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care fac parte, care a facut o 

plata catre acestia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora; 
f) o asociatie sau fundatie din care fac parte. 

 
Art. 87. In declaratia privind interesele personale se va specifica: 
a) functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor si institutiilor publice, 

asociatiilor si fundatiilor; 
b) veniturile obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura 

colaborarii respective; 
c) participarea la capitalul societatilor comerciale, daca aceasta depaseste 5% din capitalul 

societatii; 
d) participarea la capitalul societatilor comerciale, daca aceasta nu depaseste 5% din 

capitalul societatii, dar depaseste valoarea de 100.000.000 lei; 
e) asociatiile si fundatiile ai caror membri sunt; 
f) bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune; 
g) functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor sau institutiilor publice 

de catre sot/sotie; 
h) bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune de catre sot/sotie si copii 

minori; 
i) lista proprietatilor detinute pe raza unitatii administrativ-teritoriale din ale caror 

autoritati ale administratiei publice locale fac parte; 
j) cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica ori 

juridica, legate sau decurgand din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei 
publice locale; orice cadou sau donatie primita de alesii locali intr-o ocazie publica sau  
festiva devin proprietatea acelei institutii ori autoritati; 

k) orice alte interese, stabilite prin hotarare a consiliului local, in cazul primarilor, 
viceprimarilor si consilierilor locali sau prin hotarare a consiliului judetean, in cazul 
presedintelui si vicepresedintelui acestuia si al consilierilor judeteni. 

 
Art. 88. (1)  Potrivit dispozitiilor legale,  declaratiile de  avere  si  de  interese sunt 

acte personale irevocabile, facute in scris, dupa modelul aprobat de Guvern si pot fi rectificate 
numai in conditiile legii. 



               (2) Registrul de interese are caracter public, putand fi consultat de catre orice 
persoana, fiind supus regimului legal consacrat de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informatiile de interes public. 
 
 Art. 89. (1) Nedepunerea declaratiilor de avere si de interese in termenele legale constituie 
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 de lei la 500 de lei, declansându-se din oficiu 
procedura de control. 
                           (2) Refuzul depunerii declaratiei privind interesele personale atrage incetarea de 
drept a mandatului. 
 
 Art. 90. Fapta consilierilor judeteni de a face declaratii privind interesele personale care nu 
corespund adevarului constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit Codului 
Penal.” 
 
 Art. II. Capitolul IV, Sectiunea a V-a – Raspunderea consilierilor judeteni, se 
renumeroteaza iar Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului judetean Alba se va 
republica in Monitorul Oficial al judetului Alba. 
 
 Art. III. Prezenta hotarare se inainteaza si se comunica: 
 

- Institutiei Prefectului – judetul Alba 
- Directiilor si compartimentelor din aparatul 

de specialitate al Consiliului judetean Alba. 
 
         PREŞEDINTE 
           Ion Dumitrel 
                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                                              Hurbean Mariana 
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