
 
 
 
 
    
 
 

 
Nr. 23310/SJ/20 octombrie 2020            APROB 
           PREŞEDINTE 
          Ion DUMITREL 
 
 

REFERAT 
privind convocarea Consiliului Judeţean Alba în şedinţa  

în vederea alegerii vicepreşedinţilor 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 188 alin. 1 şi alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare „Consiliul judeţean alege dintre 
membrii săi 2 vicepreşedinţi”, iar „vicepreşedinţii consiliului judeţean se aleg prin vot secret, 
cu majoritate absolută”. 

 În data de 20 octombrie 2020 a avut loc şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean 
Alba, după ce, în prealabil au fost validate de către Tribunalul Alba mandatul consilierilor 
judeţeni declaraţi aleşi şi ale supleanţilor care au luat locul renunţătorilor. Au depus Jurământul 
de credinţă un număr de 31 de consilieri judeţeni. 

De asemenea, în cadrul şedinţei de constituire a depus Jurământul de credinţă şi 
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba domnul Ion Dumitrel. 

Având în vederea starea de alertă instituită pe teritoriul naţional, precum şi evoluţia 
epidemiologică la nivelul judeţului Alba, consider că se impune cu celeritate să fie convocată o 
şedinţă a Consiliului Judeţean Alba în care să fie aleşi cei 2 vicepreşedinţi ai Consiliului 
Judeţean Alba. 

Motivarea propunerii constă în faptul că, în caz de absenţă motivată a preşedintelui şi a 
secretarului general ar fi imposibilă desfăşurarea activităţii Consiliului Judeţean Alba. 

H.G. nr. 856 din 14 octombrie 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 
stabileşte interdicţia organizării întrunirilor în spaţii închise pentru mai mult de 20 persoane, iar 
temperaturile tot mai scăzute din această perioadă constituie un alt motiv pentru care 
organizarea şedinţelor va fi imposibilă. 

În aceste condiţii consider că se impune cu celeritate să fie aleşi cei doi vicepreşedinţi, 
după ce în prealabil va fi desemnată o comisie mixtă care are ca obiect numărarea voturilor. 

Proiectul ordinii de zi cuprinde: 
1. Proiect de hotărâre nr. 227/20 octombrie 2020 cu privire la aprobarea componenţei 

Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului „secret” în situaţiile expres prevăzute de 
legislaţia în vigoare, precum şi în cazurile în care Consiliul Judeţean stabileşte adoptarea unor 
hotărâri prin vot „secret” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
2. Proiect de hotărâre nr. 228/20 octombrie 2020 privind desemnarea vicepreşedinţilor 

Consiliului Judeţean Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Raportat la cele expuse anterior, vă rog să dispuneţi, 

Alba Iulia, 20 octombrie 2020 
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