
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință, în ziua de 20 octombrie 2020 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Luând în considerare: 

- Ordinul Prefectului județului Alba nr. 341/20 octombrie 2020 privind constatarea 
îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Alba; 

- referatul secretarului general al Judeţului Alba nr. 23310/20 octombrie 2020 cu privire la 
convocarea consilierilor judeţeni ai Judeţului Alba în şedinţă şi Proiectul ordinii de zi al şedinţei; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 71/20 martie 2020 privind 
aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba; 
 Având în vedere prevederile: 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 

- 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 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

DISPOZIȚIE  
Art. 1. (1) Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă, în ziua marţi, 20 octombrie 2020, 

ora 1530. 
 (2) Locul desfăşurării şedinţei este curtea interioară a Rectoratului Universităţii 1 

Decembrie 1919 Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 5, judeţul Alba. 
 (3) Având în vedere măsurile suplimentare de prevenire, protecţie şi combatere a 

infecţiilor cu noul Coronavirus, accesul publicului în locaţia şedinţei va fi limitat (cu excepţia 
reprezentanţilor mass-media). 

Art. 2. 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 
Art. 3. (1) Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia 

consilierilor judeţeni prin e-mail. 
   (2) Aducerea la cunoştinţă publică a materialelor înscrise pe ordinea de zi se face 

prin afişare pe  pagina de internet www.cjalba.ro 
Art. 4. (1) Prezenta dispoziție, se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, consilierilor judeţeni, direcţiilor, serviciilor, birourilor și 
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.      

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul 
Direcţiei juridică şi administraţie publică. 

                         Contrasemnează, 
       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 
        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 Nr.  334 
Alba Iulia, 20 octombrie 2020 



 
 
 
 
    
 
 

 
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 
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 
Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 
e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  
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