
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței  

 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 Consiliului Județean Alba 

din data de 20 octombrie 2020, redactat de secretarul general al Județului Alba; 

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 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. 252 

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. 252 din data de 20 octombrie 2020 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 20 octombrie 2020, 

 cu ocazia şedinţei Consiliului Judeţean Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, nou constituit în urma ceremoniei din data de 20 octombrie 

2020, a fost convocat în acceaşi zi, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

334/20 octombrie 2020, în ședință publică începând cu ora 15
30

, în aceeaşi locaţie în care a avut 

loc ceremonia de constituire, respectiv curtea interioară a Rectoratului Universităţii „1 

Decembrie 1918” Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 5, judeţul Alba. 

La lucrările şedinţei au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Alba - domnul Ion 

DUMITREL, Secretarul general al Judeţului Alba - domnul Vasile BUMBU, precum și un 

număr de 31 consilieri judeţeni în funcţie, după cum urmează: ALBANI-ROCCHETTI 

SIMONE, BĂLĂU TEODORA-ADELA, BARB CRISTIAN, BARSTAN FILOFTEIA, BESOI  

LAURENŢIU-MARIAN, CETERAȘ MARIUS NICOLAE, CHERECHEȘ IOAN DAN, 

CHIRIAC RAUL DUMITRU, COMȘA CĂTĂLIN-RĂZVAN, CREȚU SIMION, CRIŞAN 

LAURENŢIU, DĂRĂMUŞ EUGENIA-MARCELA, DAVID MIHAIL, DRAGOSIN PETRU 

ROMI, FULEA DUMITRU, HĂRĂGUŞ SILVIA-ALINA, HAȚEGAN MARIUS-NICOLAE, 

ITU SIMONA, MATEI IOAN, MATIEŞ CĂLIN-GHEORGHE, MOCAN MARIA-MIRELA, 

MUREȘAN CORNELIU, NEMEŞ GHEORGHE-CLAUDIU, PONORAN TUDOR, ROF 

MARIUS-NICOLAE, SIMION MARCEL, STĂNESCU VASILE, TĂTAR VIRGIL, TODOSIU 

BENIAMIN,  TRÎMBIŢAS PETRONELA-CAMELIA şi UȚIU IOAN. 

A lipsit de la şedinţă, din motive medicale, domnul consilier judeţean NEGRUȚIU 

ADRIAN-EMIL. 

Au fost prezenţi de asemenea, domnul NICOLAE ALBU - Prefectul județului Alba, 

reprezentanţi ai mass-media din judeţul Alba, domnul DAN MIHAI POPESCU - administrator 

public al județului Alba, domnul MARIAN FLORIN AITAI - director executiv, Direcţia 

dezvoltare şi bugete, domnul HAŢEGAN PAUL MARIUS - şef serviciu, Serviciul administrativ, 

domnul VIOREL LUCULESCU - consilier superior, doamna IOANA BĂBUŢ - consilier 

superior şi doamna NICOLETA LAZĂR - consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie 

publică-Compartimentul administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

 

Ședința a început la ora 15
30

. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Buna ziua! 

Prefectul județului Alba, domnul Nicolae Albu a emis Ordinul nr. 341/20 octombrie 

2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean 

Alba. 

Şedinţa de astazi a fost convocată conform Dispoziției Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 334/20 octombrie 2020. 

Sunt prezenţi un număr de 32 membri ai Consiliului Judeţean Alba. 

Absent motivat, din cauze medicale, domnul consilier judeţean Negruţiu Adrian-Emil.  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Bună ziua! 

Vă rog să luaţi loc!  

Dragi colegi, începem cu prima şedinţă sub conducerea mea şi cu dumneavoastră în faţă 

ca şi consilieri judeţeni.  

 

Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion Dumitrel solicită aprobarea ordinii 

de zi cuprinzând 2 proiecte de hotărâri, respectiv: 



1. Proiect de hotărâre nr. 226/20 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. 227/20 octombrie 2020 privind desemnarea vicepreşedinţilor 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Voi da citire Ordinii de zi, care cuprinde două proiecte de hotărâri:  

1) Proiect de hotărâre nr. 226/20 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”  

2) Proiect de hotărâre nr. 227/20 octombrie 2020 privind desemnarea vicepreşedinţilor 

Consiliului Judeţean Alba 

 

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Dacă sunteţi de acord cu Ordinea de zi? 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 32 de voturi „pentru”, a fost aprobată Ordinea de zi propusă. 

 

Ordinea de zi propusă a fost aprobată cu un număr de 32 voturi „pentru” 

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, precum și domnii consilieri 

județeni: ALBANI-ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN 

Filofteia, BESOI Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, 

DĂRĂMUŞ Eugenia-Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, FULEA Dumitru, 

HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, HAȚEGAN Marius-Nicolae, ITU Simona, MATEI Ioan, MATIEŞ 

Călin-Gheorghe, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, 

PONORAN Tudor, ROF Marius-Nicolae, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, 

TODOSIU Beniamin,  TRÎMBIŢAS Petronela- Camelia şi UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”   

0 abțineri 

 

Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Pentru Proiectul de hotărâre nr. 1, 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”, comisia propusă este compusă din 5 colegi: domnul Marcel Simion, domnul 

Cherecheş Ioan Dan, domnul Matei Ioan, domnul Nemeş Gheorghe-Claudiu şi doamna 

Trîmbiţaş Petronela-Camelia.  

Dacă aveţi alte propuneri?  

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Dacă nu mai sunt alte propuneri, 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  



Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 32 de voturi „pentru”, a fost aprobată Hotărârea privind aprobarea 

componenţei Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului „secret” în situaţiile expres 

prevăzute de legislaţia în vigoare.  

 

Proiectul de hotărâre nr. 226/20 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” a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 248/20 octombrie 2020  
32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, precum și domnii consilieri 

județeni: ALBANI–Rocchetti Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN 

Filofteia, BESOI  Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin–Răzvan, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, 

DĂRĂMUŞ Eugenia-Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, FULEA Dumitru, 

HĂRĂGUŞ Silvia–Alina, HAȚEGAN Marius-Nicolae, ITU Simona, MATEI Ioan, MATIEŞ 

Călin-Gheorghe, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, 

PONORAN Tudor, ROF Marius-Nicolae,  SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR 

Virgil, TODOSIU Beniamin,  TRÎMBIŢAS Petronela- Camelia şi UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”   

0 abțineri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Pe Ordinea de zi la punctul 2 avem Proiect de hotărâre privind desemnarea 

vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Alba.  

 Propun, aşa cum v-am spus şi mai înainte, în şedinţa de acum propun  vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Alba pe domnul Marius Nicolae Haţegan şi pe Dumitru Fulea.  

Dacă aveţi alte propuneri? 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Comisia mixtă 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”vă rog să preluaţi atribuţiile şi să înregistraţi 

propunerile. 

Domnul consilier judeţean Marcel SIMION - preşedinte al Comisiei mixtă: 
Domnul Preşedinte Ion Dumitrel propune candidaţi pentru funcţia de vicepreşedinte pe 

Haţegan Marius Nicolae şi Fulea Dumitru. 

Domnul consilier judeţean Călin-Gheorghe MATIEŞ: 

O propun pe doamna consilier judeţean Marcela Dărămuş! 

Domnul consilier judeţean Beniamin TODOSIU: 

Propun pe domnul Mihail DAVID! 

Domnul consilier judeţean Laurenţiu-Marian BESOI: 

Propun pe doamna Trîmbiţaş Petronela! 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Deci avem propunerile făcute, acum întrebăm!  

Domnule Haţegan Marius Nicolae, accepţi să candidezi? 

Domnul consilier judeţean Marius-Nicolae HAŢEGAN: 

Accept. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Domnule Dumitru Fulea, accepţi să candidezi? 

Domnul consilier judeţean Dumitru FULEA: 

Da, accept. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Doamna Dărămuş Marcela, accepţi să candidezi? 

Doamna consilier judeţean Marcela-Eugenia DĂRĂMUŞ: 

Da. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Domnule David Mihail, accepţi să candidezi? 



Domnul consilier judeţean Mihail DAVID: 

Da, da. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Doamna Trîmbiţaş?! 

Doamna consilier judeţean Petronela-Camelia TRÎMBIŢAŞ: 

Da. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Deci toţi colegii au acceptat candidaturile, urmează să votăm.  

Se fac buletinele de vot şi toate celelalte. 

Domnul consilier judeţean Marcel SIMION - preşedinte al Comisiei mixtă: 
S-au depus următoarele candidaturi: Haţegan Nicolae Marius, Fulea Dumitru, Dărămuş 

Marcela, David Mihail şi Trîmbiţaş Petronela.  

Da, e în regulă?  

Vă rog să-mi permiteţi să redactăm buletinele de vot, după care vom proceda la procesul 

de votare. 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Vă rtog să stabiliţi procedura de vot! 

Domnul consilier judeţean Marcel SIMION - preşedinte al Comisiei mixtă: 
Procedura va fi cu vot secret, modalitatea de exprimare a votului va fi prin înscrierea pe 

buletin a cuvintelor DA sau NU. 

DA – vot „pentru”, NU – vot „împotrivă”.  

Nu se va ţine cont la contabilizarea voturilor de buletinele de vot pe care nu s-a exprimat 

opţiunea de vot, adică nu au fost trecute nici menţiunea DA nici NU şi nici de cele pe care sunt 

trecute ambele opţiuni DA şi NU.  

Voturile însemnând „abţinere” se trec la voturile nule.  

Deci aţi înţeles? Dacă mai sunt alte întrebări?  

Pentru alte precizări, vă stau la dispoziţie. 

Doamna consilier judeţean Marcela DĂRĂMUŞ: 

Se votează 2 candidaturi? 

Domnul consilier judeţean Marcel SIMION - preşedinte al Comisiei mixtă: 
Da, e vorba de două candidaturi, va trebui maxim două persoane lăsate pentru a ocupa 

cele două funcţii de vicepreşedinte.  

Nu lasaţi mai mult de doi din cei cinci candidaţi.  

Numărul maxim de candidaturi care trebuie să ramână pe buletinul de vot este de două, 

aşa cum este prevăzut în Codul administrativ. 

Dacă lăsaţi mai mult de două nume, de exemplu pentru trei din cinci, votul este nul. Deci 

este valabil dacă lăsaţi doar doi, sau eventual unul, dar este corect să lăsaţi doi...Puteţi spune DA 

la cei doi şi NU la ceilalţi sau la ceilalţi trei să nu treceţi nimic că oricum e vot „împotrivă”. 

 

(se redactează buletinele de vot cu candidaturile pentru funcţia de vicepreşedinte al consiliului 

judeţean) 

 

Domnul consilier judeţean Marcel SIMION - preşedinte al Comisiei mixtă: 

Am redactat buletinele de vot.  

Repet, deci sunt cinci candidaturi, pentru valabilitatea votului lăsaţi doar două persoane 

maxim cu DA, pentru ceilalţi trei pe care nu-i doriţi votaţi cu NU.  

Dacă sunt alte întrebări? Aţi înţeles?  

Deci doi pe care îi doriţi, scrieţi DA în dreptul lor, pe ceilalţi trei pe care nu-i doriţi, 

scrieti NU. Dacă aveţi mai puţin de doi - numai unul, daţi DA la acesta şi NU la ceilalţi patru.  

Vă rog să-mi permiteţi sa distribui buletinele de vot, după care să vă îndreptaţi la cabinele 

de vot.  

Vă rog să vă apropiaţi să luaţi buletinul. O să fac strigarea în ordine alfabetică 



 

(Sunt chemaţi toţi consilierii în ordine alfabetică pentru înmânarea buletinului de vot. 

Consilierii judeţeni merg la cabinele de vot şi votează, după care introduc buletinul în urna de 

vot. Votează şi domnul Preşedinte Ion Dumitrel. La urmă, votează şi membrii Comisiei mixte 

pentru organizarea votului „secret” ) 

 

Domnul consilier judeţean Marcel SIMION - preşedinte al Comisiei mixtă: 
Am centralizat rezultatul votării dumneavoastră.  

S-au exprimat un număr de 32 de voturi. 

Voturi valabil exprimate: 32, voturi nule: 0.  

Domnul Haţegan Marius Nicolae a obţinut 19 voturi,  

Domnul Fulea Dumitru 19 voturi,  

Doamna Trîmbiţaş Petronela 4 voturi,  

Domnul David Mihail 4 voturi,  

Doamna Dărămuş Marcela 6 voturi.  

Raportat la acest conţinut al votului, domnul Haţegan Nicolae Marius şi domnul Fulea 

Dumitru au fost aleşi, conform legii, în calitate de vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Alba, 

începând cu data de astăzi.  

Vă mulţumesc încă o dată. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 227/20 octombrie 2020 privind desemnarea vicepreşedinţilor 

Consiliului Judeţean Alba a fost aprobat prin vot secret, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 249/20 octombrie 2020 

Domnul HAŢEGAN Marius Nicolae a obţinut 19 voturi „pentru”,  

Domnul FULEA Dumitru a obţinut 19 voturi „pentru”,  

Doamna DĂRĂMUŞ Eugenia-Marcela a obţinut 6 voturi „pentru”, 

Doamna TRÎMBIŢAŞ Petronela-Camelia a obţinut 4 voturi „pentru”,  

Domnul DAVID Mihail a obţinut 4 voturi „pentru”. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă mulţumim! 

Felicitări celor doi vicepreşedinţi pentru alegere, felicitări şi colegilor care au candidat 

pentru voturile primite.  

Vă mulţumesc pentru că am fost împreună astăzi, aici, mulţumim gazdelor şi să ne ajute 

Dumnezeu să facem lucruri bune pentru oamenii din judeţul Alba.  

Închei şedinţa de astăzi! 

 

Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței Consiliului Județean 

Alba din data de 20 octombrie 2020. 

 

 PREŞEDINTE,             SECRETAR GENERAL, 

                         Ion DUMITREL            Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: 

consilier superior Viorel LUCULESCU 


