
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

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 întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință în 

data de 22 decembrie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - 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; 

           - referatul 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; 

           - raportul de specialitate nr. 28061/16 decembrie 2020 al Direcției juridică și administrație 

publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

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

noiembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 

Județean Alba; 

           Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 

Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea 

domeniului public şi privat al județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Juridică, 

administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 4 Educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 5 Servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, 

turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 6 Sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă; 

           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: 
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- 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.  

                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU       

 

 

 

Nr. 313 

Alba Iulia, 22 decembrie 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. i, art. 

139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările 

ulterioare, cu un număr de 31 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 31                                          Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                     Abţineri de la vot: 0 


