ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
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”

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă publică în data de 20 octombrie 2020;
Luând în considerare raportul de specialitate nr. 23308/20 octombrie 2020 al Direcţiei
juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba;
Având în vedere prevederile art. 182 coroborat cu art. 127 alin. 3 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
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 modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă organizarea 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”cu un număr de 5
membri titulari, consilieri judeţeni, în următoarea componență:
SIMION Marcel
- consilier judeţean
CHERECHEŞ Ioan Dan
- consilier judeţean
MATEI Ioan
- consilier judeţean
NEMEŞ Gheorghe-Claudiu
- consilier judeţean
TRÎMBIŢAŞ Petronela-Camelia - consilier judeţean
Art. 2. (1) Comisia mixtă în componența stabilită la art. 1 va proceda la alegerea prin
votul deschis la majorității absolute a membrilor săi a președintelui și a locţiitorului acestuia în
cadrul acestei comisii.
(2) Secretariatul comisiei este asigurat de către:
Viorel LUCULESCU - consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică
Ioana BĂBUŢ
- consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică
Nicoleta LAZĂR
- consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică
Art. 3. Comisia mixtă a Consiliului Județean Alba în componența stabilită la art. 2 va
funcționa pe durata exercitării mandatului și va avea ca obiectiv desfășurarea următoarelor
activități:
- primeşte şi înregistrează propunerile formulate de preşedinte, vicepreşedinţi sau
consilierii judeţeni în cazul în care legislaţia în vigoare prevede în mod expres votul secret
asupra unor propuneri sau proiecte de hotărâri, ori în cazul în care Consiliul judeţean stabileşte
ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret;
- organizează şi urmăreşte exercitarea votului secret de către consilierii județeni;
- numără voturile şi stabileşte rezultatul votului;
- întocmește procesul verbal de constatare a rezultatului votului secret.

Art. 4. 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 Consiliului Judeţean Alba,
consilierilor judeţeni, Direcției juridică şi administraţie publică din cadrul aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 226
Alba Iulia, 20 octombrie 2020

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia juridică și administrație publică
Nr. 23308 din 20 octombrie 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind 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”

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 127 alin. 3 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare consiliul
județean poate organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa președintelui consiliului județean,
după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe
perioadă determinată. Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a
activităţii acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor județene. Şedinţele comisiilor mixte
sunt publice.
Comisia mixtă a Consiliului Județean Alba în componența stabilită de către Consiliul
Județean Alba prin votul consilierii județeni va funcționa pe durata exercitării madatului (4ani) și
va avea ca obiectiv desfășurarea următoarelor activități:
- primeşte şi înregistrează propunerile formulate de preşedinte, vicepreşedinţi sau
consilierii judeţeni în cazul în care legislaţia în vigoare prevede în mod expres votul secret
asupra unor propuneri sau proiecte de hotărâri, ori în cazul în care consiliul judeţean stabileşte ca
unele hotărâri să fie luate prin vot secret;
- organizează şi urmăreşte exercitarea votului secret de către consilierii județeni;
- numără voturile şi stabileşte rezultatul votului;
- întocmește procesul verbal de constatare a rezultatului votului secret.
În considerarea celor expuse mai si în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotărâre
în forma prezentată.
Director executiv,
Liliana NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă în ziua de 20 octombrie 2020;
Luând în dezbatere:
- Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței privind ceremonia de constituire a
Consiliului Județean Alba;
- Ordinul Prefectului județului Alba nr. 341/20 octombrie 2020 privind constatarea
îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Alba;
Luând în considerare raportul de specialitate nr. 23309/20 octombrie 2020 al Direcţiei
juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba;
Având în vedere prevederile art. 172, art. 173 alin. 2 lit. a, art. 188 alin. 1, alin. 2 și
alin. 5, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
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 modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE

Art. 1. Domnul …………………………este declarat ales în funcția de vicepreședinte
al Consiliului Județean Alba în urma votului secret al majorității consilierilor județeni în funcție.
Art. 2. Domnul ………………………………..este declarat ales în funcția de
vicepreședinte al Consiliului Județean Alba în urma votului secret al majorității consilierilor
județeni în funcție.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
domnului……………… și domnului……………………………, direcţiilor, serviciilor și
birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba precum și instituțiilor
subordonate Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 227
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ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Nr. 23309 din 20 octombrie 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
al proiectului de hotărâre privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Alba
Potrivit prevederilor art. 172 coroborat cu art.118 alin. 2 și alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare,, data constituirii
consiliului local este considerată data desfăşurării primei şedinţe privind ceremonia de
constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz. În termen de 3 zile de la data
constituirii consiliului local, în condiţiile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea
îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului
general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi se aduce la cunoştinţă publică.
Prin Ordinul nr. … Prefectul Județului Alba a constatat îndeplinirea condițiilor legale de
constituire a Consiliului Județean Alba.
După declararea ca legal constituit consiliul județean alege dintre membrii săi 2
vicepreşedinţi în conformitate cu prevederile art. 188 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare. Vicepreşedinţii consiliului judeţean se
aleg prin vot secret, cu majoritate absolută. La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc
alegerea sau eliberarea din funcţie a vicepreşedintelui consiliului judeţean participă şi votează
consilierul judeţean care candidează la funcţia de vicepreşedinte al consiliului judeţean, respectiv
vicepreşedintele consiliului judeţean a cărui eliberare din funcţie se propune.
În considerarea celor expuse şi în temeiul art. 173 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,care prevede că,, în
exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean alege din rândul
consilierilor judeţeni 2 vicepreşedinţi, la propunerea preşedintelui sau a consilierilor judeţeni
propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Director executiv,
LILIANA NEGRUȚ

