
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, 

a mandatului de consilier judeţean al domnului Albu Nicolae 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2019;  

 Luând în dezbatere:  

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, 

înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Albu 

Nicolae;   

 - referatul constatator nr. 27450/10 decembrie 2019 întocmit de secretarul general al 

Județului Alba, cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a 

mandatului de consilier judeţean al domnului Albu Nicolae;  

  Luând în considerare: 

- solicitarea domnului Albu Nicolae privind încetarea mandatului de consilier judeţean 

înainte de termen, prin demisie, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

27442/10 decembrie 2019; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 99/21 iunie 2016 privind 

validarea mandatelor consilierilor judeţeni; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 iunie 2016 privind 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind 

validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 

Judeţului Alba, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 205/26 iulie 2018 privind 

modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba; 

 Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. f, art. 204 alin. 2 lit. a, art. 204 alin. 3, 

art. 204 alin. 6, art. 204 alin. 7, art. 204 alin. 10, art. 204 alin. 17 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 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, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. În conformitate cu dispoziţiile art. 204 alin. 6 şi ale art. 204 alin. 17 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Judeţean Alba constată încetarea de drept, 

înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Nicolae 

ALBU, prin demisie, conform prevederilor art. 204 alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, începând cu data de 10 decembrie 2019. 

 Art. 2. Constată încetarea calității de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Alba, deținută de domnul Nicolae ALBU.  

Art. 3. Se declară vacant locul de consilier județean din partea Partidului Naţional 

Liberal deținut de domnul Albu Nicolae.  

 Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

domnului Albu Nicolae, Partidului Naţional Liberal - Filiala Alba, Direcției juridică și 

administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.                     

                                                                                                 Avizat pentru legalitate 

         PREŞEDINTE,                      SECRETAR GENERAL, 

                               Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU 

  Înregistrat cu nr.   251 

Alba Iulia,  10  decembrie 2019 



Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 27448/10 decembrie 2019 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind constatarea încetării de drept,  

înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean  

al domnului Albu Nicolae 

 

 

 

I. Expunere de motive 

Prin Hotărârea nr. 99/21 iunie 2016 Consiliul Județean Alba a procedat la validarea, în 

ordine alfabetică, prin votul deschis, al consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr 

de 33 consilieri județeni declarați aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 

2016, la poziția 2 fiind validat mandatul domnului consilier județean Albu Nicolae.  

Modalitatea de încetare a mandatului de consilier judeţean înainte de termen, cazurile de 

încetare, precum şi procedura, sunt reglementate în art. 204 alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ 

 

 II. Descrierea situaţiei actuale 

Domnul Albu Nicolae a solicitat încetarea mandatului de consilier judeţean înainte de 

termen, prin demisie, în data de 10 decembrie 2019, solicitarea domniei sale fiind înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27442/10 decembrie 2019. 

 

III. Reglementări anterioare 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 99/21 iunie 2016 privind validarea 

mandatelor consilierilor judeţeni; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 iunie 2016 privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind validarea 

desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 205/26 iulie 2018 privind modificarea 

componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba 

 

 IV. Baza legală 

art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

art. 204 alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

art. 204 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

art. 204 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

art. 204 alin. 7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

art. 204 alin. 10 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

art. 204 alin. 17 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Nu este cazul 

 

VI. Avize necesare 

Referatul constatator semnat de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general 

al judeţului. 

 



VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 251 din 10 decembrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 27450/10 decembrie 2019 

 

 

 

 

REFERAT CONSTATATOR 

cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de 

expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean  

al domnului Albu Nicolae 

 

 

 

I. Starea de fapt  
 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa de constituire din data de 21 iunie 2016, în 

conformitate cu prevederile art. 89 coroborat cu art. 31 alin. 3-5, ale art. 31
1
 și ale art. 33 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale art. 6 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare și ale art. 7 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare a procedat la validarea, în ordine alfabetică, prin votul deschis al 

consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr de 33 consilieri județeni declarați 

aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 2016, la poziția 2 fiind validat 

mandatul domnului consilier județean Albu Nicolae.  

 În data de 10 decembrie 2019 a fost înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 

cu nr. 27442/10 decembrie 2019 solicitarea domnului Albu Nicolae privind încetarea mandatului 

de consilier judeţean înainte de termen, prin demisie. 

    

II. Procedura  
 În situaţia încetării mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare 

a demisiei consilierului județean, consiliului judeţean îi revine sarcina de a adopta în prima 

şedinţă ordinară, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care constată 

situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului județean în cauză.  

 Pentru a fi adoptată hotărârea de către consiliul județean, legea impune întocmirea unui 

referat constatator semnat de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al 

judeţului, urmând ca referatul constatator să fie însoţit de actele justificative.  

 

III. Reglementări legale aplicabile  
 - art. 204 alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ „calitatea de 

consilier local, respectiv cea de consilier judeţean încetează de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului, în următoarele cazuri: 

a.) demisie”; 

- art. 204 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ „data încetării de 

drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. 2 lit. a, lit. c-f şi lit. l, este data apariţiei 

evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz”; 

- art. 204 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ „în situaţiile 

prevăzute la alin. 2 lit. a, lit. c-f şi lit. l, constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 

local sau de consilier judeţean, precum şi vacantarea locului de consilier local sau de consilier 

judeţean se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective, la 

propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui alt ales 

local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului”; 

- art. 204 alin. 7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ „consiliul local, 

respectiv consiliul judeţean are obligaţia de a adopta hotărârea prevăzută la alin. 6 în termen de 

30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar 

şi de secretarul general al unităţii/subidiviziunii administrativ-teritoriale ori de preşedintele 



consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului, după caz, cu privire la una dintre 

situaţiile prevăzute la alin. 2 lit. a, lit. c-f şi lit. l. În termen de maximum 10 zile de la expirarea 

termenului stabilit pentru consiliul local, respectiv pentru consiliul judeţean, constatarea încetării 

mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier local sau de consilier judeţean se 

realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul 

general al unităţii/subidiviziunii administrativ-teritoriale, în situaţia neadoptării acestei hotărâri 

de către consiliul local sau consiliul judeţean, după caz”; 

- art. 204 alin. 10 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ „hotărârea 

consiliului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. 2 lit. a, lit. c-f şi lit. l, un referat 

constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariţia evenimentului şi semnat de primar şi de 

secretarul general al comunei, al oraşului sau al municipiului/subdiviziunii municipiului, 

respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. Referatul este 

însoţit de acte justificative”; 

- art. 204 alin. 17 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ „încetarea 

mandatului de consilier local, respectiv de consilier judeţean, în cazul demisiei, se constată în 

prima şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului şi în baza demisiei scrise 

înaintate secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, primarului, 

preşedintelui de şedinţă, preşedintelui consiliului judeţean, după caz; 

- art. 204 alin. 20 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ „de la data 

încetării mandatului, consilierul local sau consilierul judeţean respectiv: 

a.) nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru şedinţele 

autorităţii deliberative din care face parte; 

b.) nu mai poate participa la vot în cadrul şedinţelor autorităţii deliberative din care face 

parte, precum şi în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta; 

c.) nu mai are dreptul la indemnizaţia lunară”. 

 

IV. Propuneri  
Adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Județean Alba prin care:  

 1. În conformitate cu dispoziţiile art. 204 alin. 6 şi ale art. 204 alin. 17 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Judeţean Alba constată încetarea de drept, 

înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Nicolae 

ALBU, prin demisie, conform prevederilor art. 204 alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, începând cu data de 10 decembrie 2019. 

 2. Constată încetarea calității de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Alba, deținută de domnul Nicolae ALBU.  

3. Se declară vacant locul de consilier județean din partea Partidului Naţional Liberal 

deținut de domnul Albu Nicolae.  

 

 Hotărârea adoptată de consiliul județean se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba 

şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, 

Președintelui Consiliului Județean Alba, domnului Albu Nicolae, Partidului Naţional Liberal - 

Filiala Alba, Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului 

achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  

 Prezentul Referat constatator însoțit de solicitarea domnului Albu Nicolae privind 

încetarea mandatului de consilier judeţean înainte de termen, prin demisie, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 27442/10 decembrie 2019, vor sta la baza inițierii 

proiectului de hotărâre și ulterior adoptării hotărârii de către Consiliului Județean Alba.  

 

   

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 27451/10 decembrie 2019 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ   

Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ 

 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, 

a mandatului de consilier judeţean al domnului Albu Nicolae 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 11 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

care va avea loc în data de 12 decembrie 2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 251/10 decembrie 2019 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, 

înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean  al domnului Albu 

Nicolae;   

 - referatul constatator nr. 27450/10 decembrie 2019 întocmit de secretarul general al 

Județului Alba, cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a 

mandatului de consilier judeţean al domnului Albu Nicolae;  

  - solicitarea domnului Albu Nicolae privind încetarea mandatului de consilier judeţean 

înainte de termen, prin demisie, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

27442/10 decembrie 2019; 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 


