
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea completării 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba, 

aprobat iniţial prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2020; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba, aprobat 

iniţial prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 

noiembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 

Județean Alba; 

Având în vedere prevederile:  

- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c din 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; 

- O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, 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. I. Se aprobă completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Consiliului Judeţean Alba, aprobat iniţial prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 

noiembrie 2020, după cum urmează: 

După art. 57 se introduce un articol nou, art. 57
1
 care are următorul cuprins: 

„Art. 57
1
 (1) În cazurile excepţionale, când şedinţa se desfăşoară în sistem 

audio/videoconferinţă, exercitarea dreptului de vot în cazul votului secret, se va desfăşura astfel: 

- prin intermediul Compartimentului administraţie publică locală din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, consilierii judeţeni vor intra în posesia buletinului de 

vot pe care vor fi înscrise numele şi prenumele persoanelor propuse/obiectul supus reglementării; 

- exercitarea votului se face prin înscrierea semnului X în căsuţa corespunzătoare, 

conform opţiunii consilierului judeţean; 

- buletinul de vot va fi introdus în plicul care conţine menţiunea „VOT SECRET”, 

urmând ca plicul să fie închis şi lipit; 

- plicul cu menţiunea „VOT SECRET” va fi introdus în alt plic care conţine numele şi 

prenumele consilierului judeţean care şi-a exercitat dreptul de vot. Plicul care conţine numele şi 

prenumele consilierului judeţean va fi închis, lipit şi semnat de către acesta; 

- plicul va fi comunicat prin poştă/curierat sau va fi predat unui curier special, caz în care 

va semna lista de predare-preluare. 

  (2) Vor fi luate în considerare toate plicurile predate Comisiei 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” în termen de 5 zile de la data şedinţei. 

  (3) 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” va efectua următoarele operaţiuni: 



 

- verifică integritatea plicului, precum şi dacă acesta conţine numele, prenumele şi 

semnătura consilierilor judeţeni care şi-au exercitat dreptul de vot. Nu vor fi luate în considerare 

plicurile care nu respectă procedura prevăzută în aliniatul anterior; 

- completează tabelul care conţine numele şi prenumele consilierilor judeţeni care şi-au 

exercitat dreptul de vot; 

 - deschide plicurile care conţin numele şi prenumele consilierilor judeţeni care şi-au 

exercitat dreptul de vot şi introduc plicurile cu menţiunea „VOT SECRET” în urna specială; 

- deschide plicurile cu menţiunea „VOT SECRET” aflate în urna specială şi stabileşte 

rezultatul votului; 

- încheie Procesul verbal privind constatatrea rezultatului votului secret. 

  (4) Toate operaţiunile privind desfăşurarea votului secret, conform alin. 1-

2 se vor desfăşura sub coordonarea şi supravegherea Comisiei 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” cu 

sprijinul Compartimentului administraţie publică locală din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

  (5) În mod excepţional, dacă la activitatea comisiei nu poate fi asigurată 

prezenţa fizică a majorităţii membrilor comisiei, operaţiunile pot fi efectuate de către 2 membri 

ai comisiei, numai în măsura în care pot fi filmate şi puse la dispoziţia celorlalţi membri, urmând 

a fi făcută această menţiune în acest sens. 

Art. II. Prin intermediul secretarului general al Județului 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, Președintelui și vicepreședinților 

Consiliului Județean Alba, consilierilor județeni în funcție, direcțiilor, serviciilor și birourilor din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                                     Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 

Înregistrat cu nr. 280 

Alba Iulia, 15 decembrie 2020 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din 

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

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către 

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi 

strategii  

Comisia nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi 

lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului 

Comisia nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii 

publice 

Comisia nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport 

Comisia nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare 

interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri 

Comisia nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de 

urgenţă 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 27931/15 decembrie 2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea completării 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba, 

aprobat iniţial prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257 din 5 noiembrie 2020 a fost aprobat 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba. 

 Întrucât, în realitate am constatat că pot apărea situaţii care impun exercitarea votului 

secret asupra unor proiecte de hotărâri şi în cazul şedinţelor desfăşurate în sistem 

audio/videoconferinţă, se impune cu necesitate să fie completat Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Alba. 

 Necesitatea unei astfel de reglementări este imperios necesară mai ales datorită faptului 

că legislaţia în vigoare nu conţine o prevedere expresă în acest domeniu. 

Proiectul de hotărâre  supus dezbaterii şi aprobării propune completarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al Consiliului Judeţean Alba, urmând a fi inserate reglementări cu 

privire la modalitatea de exercitare a dreptului de vot secret în situaţiile în care consilierii 

judeţeni nu se pot întruni în şedinţă cu prezenţa fizică. 

Măsurile propuse de noi prin proiectul de hotărâre vizează în special atât integritatea 

votului, cât şi secretizarea acestuia. 

Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, președintele consiliului județean „întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului 

judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi 

regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor 

publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  280 din 14 decembrie 2020. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA                                       APROB 

JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                         Ion DUMITREL 

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

Nr. 27931/15 decembrie 2020 

 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Doamnei director executive – Liliana NEGRUŢ 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea completării 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba, 

aprobat iniţial prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 15 decembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„ordinară” care va avea loc în data de 22 decembrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 280/15 decembrie 2020 şi are ataşat 

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba, aprobat iniţial prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Nr. 28061/16 decembrie 2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea completării 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba, 

aprobat iniţial prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020 

 

Prin intrarea în vigoare a Codului administrativ,  potrivit prevederilor art. 597 alin. 2  lit. 

e), f), h) coroborat cu art. 600-602 și art. 632 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, au fost reglementate organizarea şi 

funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale, în contextul abrogării de către 

Codul administrativ a mai multor acte normative. 

După declararea ca legal constituită, potrivit Ordinului Prefectului județului Alba nr. 

341/20 octombrie 2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a 

Consiliului Județean Alba, autoritatea administrației publice județene, în conformitate cu  

prevederile art. 173 alin. 2 lit. c)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare ,,aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui 

consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean”. 

Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, președintele consiliului județean 

„întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi 

funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare 

a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 

societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

Urmare a acestui fapt, preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, 

atribuția de a întocmi şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi 

funcţionare a acestuia. După adoptarea regulamentului de organizare și funcționare consilierii 

județeni sunt obligați să îl respecte potrivit art. 220 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257 din 5 noiembrie 2020 a 

fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba. 

 Desfăsurarea şedinţelor Consiliului Judeţean Alba în condiţii deosebite, mai ales în cele 

actuale - de pandemie, a scos la iveală faptul că pot apărea situaţii care impun exercitarea votului 

secret asupra unor proiecte de hotărâri, mai ales în cazul şedinţelor desfăşurate în sistem 

audio/videoconferinţă, de aceea se impune completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, în acest sens. 

 Necesitatea unei astfel de reglementări este imperios necesară mai ales datorită faptului 

că legislaţia în vigoare nu conţine o prevedere expresă în acest domeniu. 

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării propune completarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al Consiliului Judeţean Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 257 din 5 noiembrie 2020, urmând a fi inserate în cuprinsul său de 

reglementări cu privire la modalitatea de exercitare a dreptului de vot secret în situaţiile în care 

consilierii judeţeni nu se pot întruni în şedinţă „faţă în faţă”. 

Măsurile propuse prin proiectul de hotărâre vizează în special atât integritatea votului, cât 

şi secretizarea acestuia. 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Juridică şi Administraţie 

Publică prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 280 din 15 decembrie 

2020. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

LILIANA NEGRUȚ 
Întocmit,  

Viorel LUCULESCU 


