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INVITAŢIE 
 
 
 

            Domnului/doamnei consilier judeţean ___________________________________ 
 
 
 

Având în vedere prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 
347/26 octombrie 2020 cu privire la convocarea consilierilor județeni în ședință 
„extraordinară”, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 2 lit. b,  art. 182 alin. 4 coroborat 
cu art. 134 alin 5 lit. f și art. 243 alin. 1 lit. f  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  vă adresez respectuos rugămintea și 
invitația să participaţi la şedinţa „extraordinară” a Consiliului Judeţean Alba, care va avea loc în, 
în data de 30 octombrie 2020, ora 1300, cu următorul 

 
 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 
 
 

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „de constituire” a Consiliului 
Județean Alba din data de 20 octombrie 2020 

2. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței Consiliului Județean Alba din 
data de 20 octombrie 2020 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 
3. Proiect de hotărâre nr. 229/22 octombrie 2020 privind organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
4. Proiect de hotărâre nr. 230/23 octombrie 2020 privind aprobarea Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
5. Proiect de hotărâre nr. 231/26 octombrie 2020 privind nominalizarea reprezentanţilor 

Consiliului Judeţean Alba care vor face parte din Comitetul de organizare al Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
 

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi însoţite de anexele corespunzătoare, 
referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte documente conexe vă 
sunt puse la dispoziţia dumneavoastră prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică 
aflată în baza de date a Consiliului Judeţean Alba). 

De asemenea aveţi posibilitatea de a accesa materialele înscrise pe ordinea de zi şi de pe  
pagina de internet www.cjalba.ro 

 
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 134 alin. 5 lit. f din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  vă 
adresez invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe 
ordinea de zi a şedinţei. 

 
Precizez faptul că în conformitate cu prevederile art. 180 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, „prezenţa consilierilor 



judeţeni la şedinţele consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie”, acelaşi 
act normativ precizând şi cazurile în care absenţa poate fi considerată motivată (conform 
prevederilor art. 183 alin. 3 coroborat cu art. 137 alin. 2-5).   

 
În contextul hotărârilor adoptate de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de 

Urgenţă, care au ca obiect măsurile suplimentare de prevenire, protecţie şi combatere a infecţiilor 
cu noul Coronavirus, accesul publicului va fi limitat (cu excepţia reprezentanţilor mass-media).  

Raportat la prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 178 alin. 1, art. 179 alin. 2 lit. a, art. 243 
alin. 1 lit. a, art. 179 alin. 6 coroborat cu art. 134 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, astfel cum au fost modificate şi completate prin O.U.G. nr. 61/2020, precum şi ale 
H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data 
de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şedinţa se va desfăşura cu 
respectarea măsurilor de protecţie specială sanitare. 

 
Vă adresez respectuos rugămintea să vă conformaţi măsurilor dispuse şi să raspundeţi 

telefonic sau prin e-mail unor eventuale solicitări, până la data şedinţei. 
 
Cu mulţumiri pentru înţelegere şi colaborare, vă asigur de sprijinul echipei din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 


