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PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 
cu privire la aprobarea îndreptării erorilor materiale strecurate în cuprinsul  

Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 388/15 decembrie 2020  privind 
convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „ordinară”, în ziua de 22 decembrie 2020 

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Având în vedere erorile materiale strecurate în cuprinsul Dispoziţiei Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Alba nr. 388/15 decembrie 2020 privind convocarea Consiliului Județean 
Alba în ședință „ordinară”, în ziua de 22 decembrie 2020; 

Luând în considerare prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 
388/15 decembrie 2020 privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „ordinară”, în 
ziua de 22 decembrie 2020; 
 Având în vedere prevederile art. 191 alin. 1 lit. f şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

 
DISPOZIȚIE  

 
Art. 1. Aprob îndreptarea erorii materiale strecurată în preambulul Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 388/15 decembrie 2020 privind convocarea 
Consiliului Județean Alba în ședință „ordinară”, în ziua de 22 decembrie 2020 în sensul că în 
loc de „prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 71/20 martie 2020 privind 
aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Alba” se va citi corect „prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 
2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Alba”. 

Art. 2. Aprob îndreptarea erorii materiale strecurată în preambulul Dispoziţiei 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 388/15 decembrie 2020 privind convocarea 
Consiliului Județean Alba în ședință „ordinară”, în ziua de 22 decembrie 2020 în sensul că în 
loc de „art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației 
publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ” se va citi corect „H.G. nr. 1065/11 decembrie 2020 privind prelungirea stării de 
alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19”. 

Art. 3. Aprob îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul art. 2 pnct. 15 al 
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 388/15 decembrie 2020 privind 
convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „ordinară”, în ziua de 22 decembrie 2020 în 
sensul că în loc de „Proiect de hotărâre nr. 280/14 decembrie 2020 privind aprobarea 
completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 71/20 martie 2020” se va citi corect „Proiect de 
hotărâre nr. 280/15 decembrie 2020 privind aprobarea completării Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020” 

Art. 4. Prezenta dispoziție, se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, consilierilor judeţeni, direcţiilor, serviciilor, birourilor și 
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.      

                          Contrasemnează, 
       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 
         ION DUMITREL                  Vasile BUMBU  
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