
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea completării Regulamentului  

de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2020; 

  Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 2 lit. c,   art. 191 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 50 din Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind 

instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României ; 

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, cu completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

Articol unic.  
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 2016 se completează, în sensul că după 

art. 51 se introduce un articol nou, art. 51
1
 cu următorul conţinut: 

,, Art. 51
1
 (1) Pe durata instituirii stării de asediu sau stării de urgenţă pe întreg teritoriul 

României sau pe teritoriul unităţii administrative teritoriale - Judeţul Alba, ședințele consiliului 

județean se pot desfăşura  în regim de videoconferință. 

       (2) Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba care are ca obiect 

convocarea consilierilor judeţeni în şedinţă va conţine un articol în care va fi precizată procedura 

de desfăşurare a şedinţei.    

       (3) Locul desfăşurării şedinţei este considerat a fi sediul Consiliului Judeţean 

Alba, biroul de lucru al Preşedintelui, dacă nu va fi utilizată o altă locaţie în care participă efectiv 

mai mulţi consilieri judeţeni.    

       (4) Consilierii judeţeni îşi vor confirma prezenţa la şedinţă prin răspunsul 

afirmativ „particip la şedinţă” la apelul efectuat de secretarul general. Apelul va fi efectuat în 

ordine alfabetică. În cazul în care nu vor participa la dezbateri şi la vot la unele din proiectele de 

hotărâri vor preciza acest aspect în momentul apelului privind prezenţa la şedinţă.    

             (5) Votul asupra proiectelor de hotărâri va fi exercitat prin exprimarea 

cuvintelor „pentru”, „împotrivă” sau după caz „abţinere” şi va fi efectuat în ordine alfabetică.    

       (6) Desfăşurarea integrală a şedinţei va fi înregistrată audio/ video.    

        (7) Prevederile privind organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului 

judeţean prevăzute în O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare sunt aplicabile şi în cazul şedinţelor prin videoconferinţă.” 

 

Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Alba, consilierilor judeţeni, Direcției juridică şi administraţie publică, precum şi celorlalte 

direcţii/ servicii/ birouri din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                                         Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 

                                                                                                            

Înregistrat cu nr. 67 

Alba Iulia, 19 martie 2020 



 

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, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 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 cu modificările și completările ulterioare; 

 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 cu modificările și completările ulterioare, Direcţiei 

juridică și administrație 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, cu modificările și completările ulterioare, către următoarea comisie 

de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului  

Comisia de specialitate nr. 3 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului 

Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 

   Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și  mediu de afaceri 

Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 

  

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.  6995/19 martie 2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea completării  

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea completării Regulamentului 

de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba în sensul  reglementării modul de 

desfășurare a ședințelor consiliului județean în regim de videoconferință ca urmare a aplicării 

prevederilor art. 50 din DECRETUL Preşedintele României nr. 195 din 16 martie 2020 privind 

instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României ; 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 2016 a fost aprobat  

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba. 

Ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României prin DECRETUL 

Preşedintele României nr. 195 din 16 martie 2020 , este necesară adoptarea unei hotarari  a 

consiliului județean prin care să se reglementeze modul de desfășurare a sedintelor de consiliu 

județean . 

Art. 50 al actului normativ  mai sus mentionat prevede că: ,,  pe durata stării de urgenţă, 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor lua măsuri pentru organizarea activităţii 

astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea 

mijloacelor electronice de comunicare.,, 

     Potrivit prevederilor art. 191 alin. 1 lit. b  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,,  preşedintelui consiliului judeţean 

îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele categorii principale de atribuţii:..b)atribuţii privind 

relaţia cu consiliul judeţean,,, iar  art. 191 alin. 3 lit.a  prevede că ,,În exercitarea atribuţiilor 

prevăzute la alin. (1) lit. b), preşedintele consiliului judeţean conduce şedinţele consiliului 

judeţean şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a 

acestora,, 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 2 lit c   consiliului judeţean aprobă, în 

condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului judeţean. 

 

III. Reglementări anterioare 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 2016 privind aprobarea  

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba 

 

 IV. Baza legală 

-  art. 50 din DECRETUL Preşedintele României nr. 195 din 16 martie 2020 privind 

instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României ; 

- art. 173 alin. 2 lit. c și   art. 191 alin. 1 lit. b si alin. 3 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

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

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

  

VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 



VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor în terne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

 

XI. Activităţi de în formare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

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

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţa 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, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

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

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  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, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 67  din 19 martie 2020. 

 

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 



ROMÂNIA               APROB, 

JUDEŢUL ALBA                   PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                  Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL          

Nr.  6997/19 martie 2020 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ   

Domnei director executiv Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

  

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, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea completării Regulamentului  

de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba 

 

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

până în data de  19  martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a  

şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 20 martie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr.  67 din 19 martie 2020 şi are ataşat 

referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului 

de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba 
 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRATIE PUBLICĂ 

Nr…….. martie 2020 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Alba 
 

Având în vedere art. 50 din DECRETUL Preşedintele României nr. 195 din 16 martie 

2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României care prevede că ,,  pe durata 

stării de urgenţă, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor lua măsuri pentru 

organizarea activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, 

inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.,, și în conformitate cu art. 191 

alin. 1 lit. b coroborate cu  alin. 3 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare,,  prin care preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, 

în condiţiile legii, următoarele categorii principale de atribuţii:.,,atribuţii privind relaţia cu 

consiliul judeţean precum și ,, preşedintele consiliului judeţean conduce şedinţele consiliului 

judeţean şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a 

acestora,, proiectului de hotărâre întocmit, în vederea supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în 

proxima şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Alba îndeplinește conditiile de legalitate pentru 

a fi adoptat. 

 

Director executiv, 

Liliana NEGRUȚ 


