
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea completării Regulamentului  

de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba 

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 20 martie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Alba; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea completării 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 6998/19 martie 2020 al Direcției juridică şi administraţie 

publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Ținând cont de: 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 de avizul 

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

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 

 

 

H O T Ă RÂ R E 

 

 

Art. I. 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.    
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       (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.” 

 

Art. II. 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. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 71 

Alba Iulia, 20 martie 2020 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. i, 

art. 139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 33 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 


