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DOMNULE PREȘEDINTE 
 
 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 135 alin. 1 şi alin. 3 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun 
 

convocarea Consiliului Județean Alba 
 în ședință „extraordinară”, în ziua de 30 octombrie 2020 

 
 urmând a fi emisă o dispoziție în acest sens. 

Vă adresez respectuos rugămintea să aprobați ca Proiectul ordinii de zi să cuprindă:  
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 
 
Proiectul ordinii de zi va fi adus la cunoştinţă publică prin intermediul Direcţiei juridică 

şi administraţie publică prin afişare la sediul Consiliului Județean Alba și postare pe  pagina de 
internet www.cjalba.ro. 

 
Raportat la prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 71/20 martie 2020 privind aprobarea 

completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba; 
 - Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19,  

`- 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, 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. 

 
Având în vedere cele expuse anterior, vă rog sa dispuneți în consecință. 
Cu deosebit respect, 

Alba Iulia, 26 octombrie 2020 
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 


