
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea   

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în ședință ordinară în data de 25 februarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind actualizarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Consiliului Judeţean Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 2705 din 16 februarie 2016 al Direcției juridică și relații 

publice din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

Luând în considerare : avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare 

economică, bugete, strategii: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul 

favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul 

favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și  

avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 199/1997 privind ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985; 

- O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673 /2002; 

- Legii nr. 393/2003 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor 

acte normative;  

- Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea Legii nr. 393/2003 

privind Statutul aleşilor locali; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

ARTICOL UNIC 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 107 din 26 iulie 2012, se modifică și se completează 

după cum urmează: 

1. La articolul 1, alineatul  1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

"(1) Consiliul Judeţean Alba este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la 

nivelul Judeţului Alba, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 



municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Consiliul Judeţean Alba 

este ales in condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale." 

2. La articolul 1, alineatul  2  se modifică și va avea următorul cuprins: 

"(2) Consiliul Judeţean Alba este compus din consilieri judeţeni, aleşi prin vot universal, 

egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot, în condiţiile legii. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba şi consilierii judeţeni sunt aleşi locali care în asigurarea 

liberului exerciţiu al mandatului lor, îndeplinesc o funcţie de autoritate publică, beneficiind de 

dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul 

autorităţii de stat. " 

3. La articolul 1, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul 

cuprins: 

"(3)Numărul membrilor Consiliului Județean Alba se stabilește prin ordin al prefectului în 

funcție de numărul locuitorilor Județului Alba, conform populației după domiciliu raportate de 

Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs." 

4. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

"Consiliul Judeţean Alba se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor 

descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor 

administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale 

de interes deosebit."  

5. După articolul 2 se introduc două noi articole, art. 2
1
 și art. 2

2
, care vor avea următorul 

cuprins: 

Articolul 2
1
  

"Consiliul Judeţean Alba este autoritatea deliberativă care îşi exercită dreptul şi capacitatea 

efectivă de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţii locale a Judeţului 

Alba, treburile publice, în condiţiile legii." 

Articolul 2
2
  

"Consiliul Judeţean Alba administrează sau, după caz, dispune de resursele financiare, 

precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale Judeţului Alba în conformitate cu 

principiul autonomiei locale." 

6. Articolul 5 se abrogă. 

7. La articolul 6, alineatele 1-5, se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(1) Constituirea Consiliului Județean Alba se face în termen de 20 de zile de la data 

desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 39 alin. 1 din Legea nr. 

334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată. La 

ședința de constituire a Consiliului Județean Alba, prezența consilierilor județeni aleși este 

obligatorie, cu excepţia cazurilor în care absenţa este temeinic motivată. Absenţa consilierilor 

judeţeni de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a 

intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezența acestora, 

a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forță majoră". 

"(2) Convocarea consilierilor judeţeni declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire a 

Consiliului judeţean Alba se face de către Prefectul Județului Alba." 

"(3) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul 

consilierilor judeţeni aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va 

organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea Prefectului Judeţului Alba. Dacă nici la a 

doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către 

Prefectul Judeţului Alba, peste alte 3 zile, în aceleași condiții." 

"(4) În situația în care consiliul județean nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, 

din cauza absenței, fără motive temeinice, a consilierilor județeni, Prefectul Județului Alba va 

verifica dacă pe listele de candidați ale partidelor politice, alianțelor electorale și alianțelor politice 

comunicate de către biroul electoral de circumscripție ai căror consilieri județeni declarați aleși au 

lipsit nemotivat mai sunt supleanți.  În cazul în care locurile vacante nu pot fi completate, 

prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor județeni aleşi care au lipsit nemotivat 

de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de 

candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în 

condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale."  

"(5) Ordinul Prefectului Județului Alba prin care se declară vacante locurile consilierilor 

judeţeni care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la Tribunalul Alba, în termen de 5 

zile de la comunicare. Hotărârea instanței este definitivă și irevocabilă." 



8. La articolul 6, alineatul 6, se abrogă. 

9. La articolul 7 alineatele 1- 2, se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(1) Ședința de constituire a Consiliului Judeţean Alba este deschisă de Prefectul Judeţului 

Alba sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârsta dintre consilierii județeni 

declarați aleși, precum și pe cei 2 asistenți ai acestuia să preia conducerea lucrărilor ședinței. 

Asistenți ai președintelui de vârsta vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri județeni declarați aleși 

de biroul electoral de circumscripție județeană." 

"(2) După preluarea conducerii ședinței de către consilierul judeţean cel mai în vârstă 

acesta deschide lucrările şedinţei anunţând prezenţa consilierilor judeţeni, ceea ce face ca şedinţa 

să fie legal constituită, după care se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de 

consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleșilor locali, iar secretarul județului Alba prezintă 

președintelui de vârsta și asistenților acestuia dosarele consilierilor județeni declarați aleși și pe 

cele ale supleanților lor, așa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripție. 

Dosarele pot fi însoțite de opțiunile scrise ale consilierilor județeni aleși care ocupă funcții 

incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier judeţean. În cazul în care, până la data 

validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la 

cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul 

supleant pe listă." 

10. La articolul 9 alineatul 2, se completează şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier judeţean pe baza 

dosarelor prezentate şi elaborează propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor 

Consiliului Judeţean Alba.  În acest scop, se încheie un proces verbal al cărui model este prezentat 

în anexa nr. 2 la prezentul Regulament." 

11. La articolul 10 după alineatul 3 se introduce  un alineat nou, aliniatul (4) care va avea 

următorul cuprins: 

"(4) Instanța de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. În acest caz, 

procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă și 

irevocabilă." 

12. La articolul 11  alineatul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(5) Consilierii judeţeni declaraţi aleşi care renunţă la mandat înainte de validare sau cei 

care refuză să depună jurământul, sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt ce se consemnează în 

procesul verbal al şedinţei. În acest caz se va supune validării mandatul primului supleant de pe 

lista partidului politic, alianței politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea  

mandatului, partidele sau alianţele politice confirmă, în scris apartenenţa la partid a consilierului 

județean în cauză."  

13. La articolul 11 alineatul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins : 

"(6) După validare, în şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean Alba, consilierii 

judeţeni depun jurământul prevăzut la articolul 11 aliniatul 1 al prezentului Regulament. După 

depunerea jurământului de către majoritatea consilierilor judeţeni validaţi se declară legal 

constituit Consiliul Judeţean Alba prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor judeţeni 

validaţi." 

14. Secţiunea a I-a a Capitolului – ORGANIZAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN se 

modifică după cum urmează : 

"Alegerea președintelui și a vicepreședinților Consiliului Județean Alba"  

15. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins : 

(1) Preşedintele Consiliului Judeţean Alba şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Alba sunt 

aleşi prin vot secret indirect." 

"(2) După declararea Consiliului Judeţean Alba ca legal constituit se procedează la 

alegerea din rândul consilierilor județeni validaţi a unui preşedinte şi doi vicepreşedinţi prin vot 

secret al majorității consilierilor județeni în funcție." 

"(3) Propunerile de candidați pentru funcția de președinte și vicepreședinți se fac de către 

grupurile de consilieri sau de către consilierii județeni în funcţie. Dacă cei propuși acceptă, se 

înregistrează candidaturile în ordinea în care au fost făcute propunerile." 

"(4) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează 

buletinele de vot." 

"(5) Exercitarea votului pentru funcţia de preşedinte se face astfel: fiecare consilier 

județean primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. 

Exprimarea votului se face prin bararea printr-o linie orizontală a numelor candidaţilor pe care 



consilierul județean nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului 

județean pe care votantul doreşte să îl aleagă." 

"(6) Este declarat ales în funcţia de preşedinte al consiliului judeţean candidatul care 

întruneşte prin vot secret, majoritatea voturilor consilierilor județeni în funcţie." 

"(7) În situaţia în care nu s-a întrunit numărul necesar  de voturi ale majorităţii consilierilor 

județeni în funcţie, se organizează un al doile tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor 

participa candidaţii situaţi pe primele două locuri.Va fi declarat ales candidatul care a obţinut 

majoritatea voturilor consilierilor județeni în funcţie." 

"(8) În caz de balotaj se va proceda în aceeaşi sedinţă la un nou tur de scrutin, la care vor 

participa numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a 

obţinut majoritatea voturilor consilierilor județeni în funcţie." 

"(9) Alegerea presedintelui consiliului judeţean se constată printr-o hotărâre." 

"(10) Exercitarea votului pentru alegerea vicepreşedinţilor consiliului judeţean se face 

astfel: fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor 

candidaţilor. Exprimarea votului se face prin bararea printr-o linie orizontală a numelor 

candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele a doi 

consilieri pe care votantul doreşte să îi aleagă." 

"(11) Sunt declaraţi aleşi vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Alba primii doi candidaţii 

care au obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie."  

"(12) În situaţia în care doar unul din consilieri a întrunit majoritatea prevăzută la alineatul 

(5), se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii 

situaţi pe următoarele două locuri."  

"(13) Dacă nu s-a întrunit votul majorităţii consilierilor în funcţie, se organizează alte tururi 

de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care participă câte doi consilieri, în ordinea descrescătoare a 

voturilor obţinute în primul tur de scrutin, până la ocuparea celor două funcţii de vicepreşedinte." 

"(14) În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai 

candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai 

multe voturi." 

16. După articolul 15 se introduc două noi articole, articolul 15
1 

și articolul 15
2 

care vor 

avea următorul cuprins: 

Articolul 15
1 

"Eliberarea din funcție a președintelui sau a vicepreședinților consiliului județean se face 

cu votul secret a două treimi din numărul consilierilor județeni în funcţie, la propunerea motivată a 

cel puţin unei treimi din numărul acestora. Eliberarea din funcţie a preşedintelui sau a 

vicepreşedinţilor consiliului judeţean nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului 

județean." 

Articolul 15
2 

"Președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Alba își păstrează calitatea de 

consilieri județeni." 

17. La articolul 33 alineatul 1 se modifică urmând a avea următorul conținut: 

"(1)Președintele Consiliului Județean Alba răspunde în fața consiliului județean, potrivit 

legii, de buna funcționare a administrației publice județene. "   

18. La articolul 33 alineatul 2 se modifică, urmând a avea următorul conținut: 

" (2) Președintele Consiliului Județean Alba răspunde de buna funcționare a aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba pe care îl conduce. Coordonarea unor compartimente din 

aparatul de specialitate poate fi delegată, prin dispoziție vicepreședinților sau altor persoane, în 

condițiile legii. Președintele Consiliului Județean Alba poate delega, prin dispoziție, atribuțiile 

prevăzute la alineatul 6 al articolului 104 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, vicepreședinților, conducătorilor 

compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialitate, precum și 

conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes județean." 

19. La articolul 77 după alineatul 3 se introduc două noi alineate, alineatul 4 și alineatul 5, 

care va avea următorul cuprins: 

"(4) Președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Alba intră în dreptul deplinei 

exercitări a mandatului de la data declarării ca legal aleși." 

"(5) Exercitarea mandatului de către persoanele prevăzute la alineatul 4 încetează odată cu 

expirarea mandatului consiliului județean." 

20. Articolul 78 se modifică, urmând a avea următorul cuprins: 



"Pe întreaga durată a mandatului aleșii locali se consideră în exercițiul autorității publice și 

se bucură de protecția prevăzută de lege." 

21. La articolul 93 după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3 care va avea 

următorul cuprins: 

"(3) Cazul prevăzut la alineatul 2 litera i) se aplică și vicepreședinților consiliului 

județean." 

22. După art. 93 se introduce un nou articol, articolul 93
1
 care va avea următorul cuprins: 

Articolul 93
1 

"(1) Calitatea de Președinte al Consiliului Județean Alba încetează de drept, înainte de 

expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: 

a) demisie; 

b) incompatibilitate; 

c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială; 

d) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de 

libertate; 

e) punerea sub interdicție judecătorească; 

f) pierderea drepturilor electorale; 

g) deces." 

"(2) Încetarea mandatului de consilier, în condițiile art. 93 alineatul 2 al prezentului 

regulament, are ca efect încetarea de drept, pe aceeași dată și a mandatului de președinte sau 

vicepreședinte al consiliului județean." 

"(3) Mandatul de președinte sau de vicepreședinte al consiliului județean, poate înceta 

înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcție, în condițiile prevăzute de 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare." 

23. La articolul 94 alineatul 1 se modifică, urmând a avea următorul cuprins: 

"(1) Cu excepția cazului prevăzut la articolul 93 alineatul 2 litera i), în situațiile de încetare 

a mandatului consilierului județean înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul 

județean adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea președintelui consiliului județean, o 

hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului județean în 

cauză." 

24. La articolul 94, după alineatul 2 se introduc trei alineate noi, alineatele 3-5, care vor 

avea următorul conținut: 

"(3) În cazul în care a avut loc pierderea calității de membru al partidului politic sau a 

organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales, în termen de 30 de zile de la data 

sesizării partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a 

cărei listă consilierul județean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului 

consilierului județean înainte de expirarea duratei normale a acestuia și declară vacant locul 

consilierului județean." 

"(4) În cazurile prevăzute la alineatul 2 litera c)-e), hotărârea consiliului județean poate fi 

atacată de consilierul județean, la instanța de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la 

comunicare. Instanța se va pronunța în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura 

prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă și irevocabilă." 

"(5) În toate situațiile prevăzute de lege de încetare de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului de consilier județean, aceasta are ca efect încetarea de drept pe aceeași dată 

a mandatului de președinte sau vicepreședinte al consiliului județean." 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului județului Alba; consilierilor județeni; 

direcțiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

  

       P. PREŞEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                   Vasile BUMBU  

 

 

Nr. 36 

Alba Iulia, 25 februarie 2016 




