
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței de constituire 

a Consiliului Județean Alba din data de 20 octombrie 2020 

 

 

 

        Consiliul Județean Alba întrunit în ședință „extraordinarăˮ, publică, în data de 30 

octombrie 2020; 

 Luând în dezbatere Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței de constituire a 

Consiliului Județean Alba din data de 20 septembrie 2020; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. f şi art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 138 

alin. 15 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 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 completările ulterioare, adoptă următoarea  

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1.  Se aprobă Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței de constituire a 

Consiliului Județean Alba din data de 20 octombrie 2020, conform anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba și Direcţiei 

juridică și administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 251 

Alba Iulia, 30 octombrie 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat art. 138 alin. 15, art. 139 

alin. 1, art. 139 alin. 5 lit. a şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 

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  



                                                                             Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

                                                                                      nr. 251 din data de 20 octombrie 2020 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 20 octombrie 2020, cu ocazia 

ȘEDINȚEI DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI JUDEŢEAN ALBA 

 

 

 

Data: 20 octombrie 2020 

Ora: 14
00

 

Locația: curtea interioară a Rectoratului Universităţii 1 Decembrie 1919 Alba 

 Iulia, din municipiul Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 5, judeţul Alba 

Participanți:   

Domnul Nicolae ALBU  -Prefectul județului Alba 

 Domnul Ion DUMITREL  - Președintele în exercițiu și ales al Consiliului  

     Județean Alba 

 Domnii și doamnele consilieri județeni declarați aleși/supleanți la alegerile  

locale din 27 septembrie 2020, validați de Tribunalul Alba 

 Domnul Vasile BUMBU - secretar general al județului Alba 

 Domnul Gabriel Codru PLEŞA – primarul ales şi validat al municipiului Alba Iulia 

 Domnul Dan Mihai POPESCU - administrator public al județului Alba 

 Domnul Marian Florin AITAI - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete din  

     cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean  

  Desfășurarea ședinței 

Secretarul general al județului efectuează prezenţa consilierilor județeni declaraţi 

aleşi, ale căror mandate au fost validate de Tribunalul Alba. 

Se intonează Imnul României 

Secretarul general al județului anunță: 

- numărul consilierilor județeni stabiliți prin ordin al prefectului: 32 

- numărul consilierilor județeni aleși în urma scrutinului din data de 27 septembrie 

2020 validați de Tribunalul Alba: 28 

- numărul supleanților validați de Tribunalul Alba 4 

-  numărul de consilierilor judeţeni aleşi/supleanți  prezenţi la ceremonie: 31  

- numărul de consilieri județeni aleşi/supleanți absenţi: 1, domnul Negruţiu 

Adrian-Emil, absenţă motivată cu probleme medicale 

 

 

 



Prefectul județului Alba, domnul Nicolae Albu,  

deschide ceremonia de constituire a Consiliului Județean Alba 

Cuvânt de bun venit adresat participanților; 

Felicitări adresate președintelui și consilierilor județeni care au obținut mandat 

în urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020; 

Mulțumiri adresate președintelui pentru activitatea desfășurată în mandatul 

anterior și consilierilor județeni al căror mandat se încheie astăzi; 

Precizează scopul şedinţei, respectiv constituirea Consiliului Judeţean Alba, 

urmare alegerilor autorităţilor publice locale din 27.09.2020; 

Lecturează Ordinul nr. nr.  323 din 19 octombrie 2020 pentru convocarea 

consilierilor judeţeni în şedinţa privind ceremonia de constituire a Consiliului Judeţean Alba 

Constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute  de art. 172 coroborat cu art. 116 

alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, respectiv faptul că Tribunalul Alba, prin încheiere a validat un număr de 28 

mandate ale consilierilor județeni declarați aleși și un număr de 4 mandate ale supleanților, 

ceea ce reprezintă 100% din numărul total al mandatelor de consilier județean, fiind astfel 

întrunită condiția prevăzută de lege, respectiv un număr de mandate de consilier judeţean mai 

mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor 

consiliului judeţean stabilit potrivit art.112/171 din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Precizează că lucrările şedinţei de constituire, în conformitate cu prevedrile art. 

172 coroborat cu art. 116 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, sunt conduse de cel mai în vârstă consilier judeţean al 

cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri judeţeni ale căror 

mandate au fost validate; 

Arată că din datele puse la dispoziţie de secretarul general al județului rezultă 

că cel mai în vârstă consilier este domnul avocat SIMION Marcel, născut la data de 24 

ianuarie 1958, iar cei mai tineri consilieri aleşi sunt domnii Rof Marius Nicolae, născut la data 

de 2 octombrie 1990 și Comșa Cătălin Răzvan, născut la data de 18 iulie 1989;  

Sunt invitaţi cei 3 consilieri județeni nominalizați să preia conducerea şedinţei. 

 Președintele de vârstă, domnul Simion Marcel  

Mulțumește pentru onoarea de a conduce ședința de constituire 

Adresează rugămintea secretarului general al județului Alba să prezinte 

încheierile pronunţate de Tribunalul Alba, prin care au fost validate mandatele președintelui, 

ale consilierilor judeţeni declaraţi aleşi și ale supleanților 

 

 



Secretarul general al județului, domnul Vasile Bumbu 

Prezintă Încheierea civilă nr. 968/CC/F/15.10 2020 pronunţată de Tribunalul 

Alba ăn dosarul nr. 3216/107/2020 prin care a fost validat mandatul consilierilor județeni 

declaraţi aleşi cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27 

septembrie 2020  

Prezintă Încheierea civilă nr. 970/CC/F/16.10 2020 pronunţată de Tribunalul 

Alba ăn dosarul nr. 3216/107/2020 prin care a fost validat mandatul supleanților cu ocazia 

alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020  

Președintele de vârstă, domnul Simion Marcel supune votului deschis 

proiectul ordinii de zi: 

  I. Depunerea jurământului de către consilierii județeni și supleanții declaraţi 

aleşi,  ale căror mandate au fost validate de  tribunal. 

  II. Depunerea jurământului de către preşedintele consiliului judeţean, al cărui 

mandat a fost validat de tribunal. 

Președintele de vârstă, domnul Simion Marcel anunță rezultatul votului deschis 

asupra proiectului ordinii de zi: 32 voturi „pentru” 

Președintele de vârstă, domnul Simion Marcel invită consilierii judeţeni 

declaraţi aleşi, ale căror mandate au fost validate, să depună, potrivit art. 117 alin. 1 din O.U.G. 

nr. 57/2019, următorul jurământ în limba română: 

 „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în 

puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Alba.  

Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  

Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, 

jurământul putând fi depus şi fără formula religioasă. Jurământul se imprimă pe un formular 

special şi se semnează, în două exemplare, de fiecare ales local. 

Depun Jurământul de credință în ordine alfabetică următorii consiieri județeni al 

căror mandat a fost validat de Tribunalul Alba: 

1. ALBANI –ROCCHETTI SIMONE 

2. BARB CRISTIAN 

3. BARSTAN FILOFTEIA 

4. BĂLĂU TEODORA-ADELA 

5. BESOI LAURENŢIU-MARIAN  

6. CETERAȘ MARIUS NICOLAE 

7. CHERECHEȘ IOAN DAN 

8. CHIRIAC RAUL DUMITRU 

9. COMȘA CĂTĂLIN –RĂZVAN 



10.  CREȚU SIMION 

11.  CRIŞAN LAURENŢIU 

12.  DAVID MIHAIL 

13.  DĂRĂMUŞ EUGENIA-MARCELA 

14.  DRAGOSIN PETRU ROMI 

15.  FULEA DUMITRU 

16.  HAȚEGAN MARIUS- NICOLAE  

17.  HĂRĂGUŞ SILVIA –ALINA 

18.  ITU SIMONA 

19.  MATEI IOAN 

20.  MATIEŞ CĂLIN-GHEORGHE 

21.  MOCAN MARIA-MIRELA 

22.  MUREȘAN CORNELIU 

23.   NEMEŞ GHEORGHE-CLAUDIU 

24.  PONORAN TUDOR 

25.  ROF MARIUS-NICOLAE 

26.  SIMION MARCEL 

27.  STĂNESCU VASILE 

28.  TĂTAR VIRGIL 

29.  TODOSIU BENIAMIN 

30.  TRÎMBIŢAS PETRONELA- CAMELIA 

31.  UȚIU IOAN 

Președintele de vârstă, domnul Simion Marcel constată faptul că au depus jurământul 

un număr de 31 consilieri județeni 

Preşedintele de vârstă îi invită pe asistenții săi să prezinte: 

Domnul consilier judeţean ROF MARIUS NICOLAE citește Procesul verbal privind 

centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN la alegerile locale din 27 septembrie 2020  

Domnul consilier judeţean COMȘA CĂTĂLIN RĂZVAN citește Încheierea civilă 

nr. 960/CC/F/12 octombrie 2020 pronunţată de Tribunalul Alba în dosarul nr. 3216/107/2020 

prin care a fost validată alegerea domnului Ion Dumitrel în funcţia de Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Alba 

Președintele de vârstă, domnul Simion Marcel îl invită pe domnul Ion Dumitrel să 

depună jurământul de credință. 



Domnul Ion DUMITREL depune jurământul de credință 

Președintele de vârstă, domnul Simion Marcel îl invită pe secretarul general al 

judeţului să prezinte un extras din Procesul verbal al şedinţei cu privire la depunerea 

jurământului de către consilierii judeţeni. 

Secretarul general al județului prezintă datele consemnate în procesul - verbal al 

ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului judeţean: 

- număr consilieri judeţeni stabiliți prin ordin al prefectului, conform Codului 

administrativ:  32 

- număr consilieri judeţeni validați de Tribunalul Alba: 32 

- număr consilieri judeţeni prezenți la ședință: 31 

- număr consilieri judeţeni care au depus jurământul la ședința privind ceremonia 

de constituire a consiliului judeţean: 31 

- număr consilieri care au refuzat să depună jurământul la ședința privind 

ceremonia de constituire a consiliului judeţean: 0 

- număr consilieri judeţeni, care absentează motivat, conform art. 116 alin. 8 din 

Codul administrativ: 1 

- număr consilieri judeţeni, care absentează nemotivat 0 . 

Prefectul județului Alba, domnul NICOLAE ALBU constată îndeplinirea 

formalităților legale și precizeză faptul că din acest moment președintele consiliului județean 

intră în exercițiul de drept al mandatului . 

Secretarul general al judeţului aduce la cunoștința preşedintelui consiliului 

judeţean și consilierilor judeţeni reglementările din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 

mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 

ulterioare,  precum şi cele din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților 

aleșilor locali, aspect ce va fi consemnat şi în procesul-verbal al şedinţei.  

CAPITOLUL IV 

Incompatibilităţile aleşilor locali şi conflictul de interese 

din OUG nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ 
 

     Art. 227   Regimul incompatibilităţilor aplicabil aleşilor locali 

     (1) Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de preşedinte şi vicepreşedinte al 

consiliului judeţean, consilier local şi consilier judeţean, după caz, este cel prevăzut în cartea I 

titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

     (2) Constatarea şi sancţionarea stării de incompatibilitate şi a conflictului de interese 

pentru persoanele care ocupă funcţiile prevăzute la alin. 1 se fac în condiţiile Legii nr. 176/2010, 

cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului cod. 

     (3) Prin activităţi în domeniul didactic pe care preşedintele şi vicepreşedintele consiliului 

judeţean le pot desfăşura, în condiţiile legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, se înţeleg activităţile 

prevăzute la art. 462 alin. 2. 

 



     Art. 228  Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali 
     (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din 

Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la 

emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau 

participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru 

sine sau pentru: 

     a.) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 

     b.) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al 

unei obligaţii; 

     c.) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la 

care obţine venituri; 

     d.) o altă autoritate din care face parte; 

     e.) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut 

o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 

     f.) asociaţie sau fundaţie din care face parte. 

     (2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre 

situaţiile prevăzute la alin. 1 are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului judeţean, 

interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în 

mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. 

     (3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul judeţean nu mai este luat în calcul 

pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat 

interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

     (4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea 

prevederilor alin. 1 sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

     (5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. 1 şi legislaţia în materie privind 

conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea 

indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. 

     Art. 229 Declaraţia de interese şi declaraţia de avere 

     Aleşii locali au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţii de avere şi 

declaraţii de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

     Art. 230 Sancţiuni pentru nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese 

     Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaraţiei de 

avere şi de interese prevăzute de lege atrage sancţiunile prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Art. 88 

     (1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea 

următoarelor funcţii sau calităţi: 

     a.) funcţia de primar; 

     b.) funcţia de prefect sau subprefect; 

     c.) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul 

propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al 

prefecturii din judeţul respectiv; 

     d.) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, 

administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile 

reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de 

interes judeţean ori înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului judeţean sau la regiile 

autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea 

administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a 

acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de 



învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor 

administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea 

unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine 

participaţie, în cazul consilierului local, respectiv la regiile autonome şi societăţile reglementate 

de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes local 

înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local, precum şi la regiile autonome şi societăţile 

reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de 

interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială 

respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile 

reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a 

membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau 

confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a 

altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la 

care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine participaţie, în cazul consilierului 

judeţean; 

     e.) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau 

asociaţilor la o societate comercială de interes local ori la o societate comercială de interes 

naţional care îşi are sediul sau care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă; 

     f.) funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are sediul ori care 

deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă; 

     g.) calitatea de deputat sau senator; 

     h.) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora. 

     (1
1
) Activitatea desfăşurată de consilierul local sau consilierul judeţean, în calitate de 

membru al consiliilor de administraţie al unei entităţi economice din subordinea sau la care 

unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deţine participaţie, la unităţile şi instituţiile de 

învăţământ de stat sau confesionale şi la spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei 

publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor 

administrativ-teritoriale nu este retribuită. 

     (2) O persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier local şi un mandat 

de consilier judeţean. 

     Art. 89 

     (1) Calitatea de ales local este incompatibilă şi cu calitatea de acţionar semnificativ la o 

societate comercială înfiinţată de consiliul local, respectiv de consiliul judeţean. 

     (2) Incompatibilitatea există şi în situaţia în care soţul sau rudele de gradul I ale alesului 

local deţin calitatea de acţionar semnificativ la unul dintre agenţii economici prevăzuţi la alin. 1. 

     (3) Prin acţionar semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor 

acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă cel puţin 10% 

din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 

     Art. 90 

     (1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, 

director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau 

cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile 

comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi 

administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare 

de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice 

locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea 

ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate 

de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. 

     (2) Prevederile alin. 1 se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt 

deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local. 

 

  

 

Preşedintele de vârstă declară ședința închisă. 

 



Procesul - verbal al ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului judeţean 

este semnat de preşedintele de vârstă și de secretarul general al unității administrativ- 

teritoriale. 

Secretarul general al judeţului Alba înmânează un exemplar al Procesului - verbal 

al ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului judeţean domnului Nicolae Albu – 

Prefectul judeţului Alba. 

Încheiat în 2 exemplare originale, astăzi 20 octombrie 2020. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CONSILIER JUDEŢEAN 

Avocat SIMION MARCEL 

 

 

ASISTAT DE: 

CONSILIER JUDEŢEAN            CONSILIER JUDEŢEAN 

ROF MARIUS-NICOLAE          COMŞA CĂTĂLIN-RĂZVAN 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

     

 
 


