
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

    PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în ședință ordinară în luna ianuarie 2021; 

  Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind Monitorul 

Oficial Local al Judeţului Alba; 

 Având în vedere prevederile art. 8, art.  173 alin. 1 lit. f, art. 243, art. 598 şi anexei nr. 1 

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

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă Procedura de organizare şi publicare a Monitorului Oficial Local al 

Judeţului Alba, în format electronic, conform anexei  - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Secretarul general al judeţului Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 3. 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 Consiliului Județean Alba, 

Vicepreşedinţilor Consiliului Județean Alba, Administratorului public, Direcţiei dezvoltare şi 

bugete, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei 

amenajarea teritoriului şi urbanism, Serviciului accesare şi coordonare proiecte, Serviciului 

mediu, Biroului resurse umane, Biroului Audit public intern din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                                                                                    Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                    SECRETAR GENERAL, 

                                   Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 11 

Alba Iulia, 15 ianuarie 2021 

http://www.cjalba.ro/


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 de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi 

urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al 

județului 

Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - 

uri și sport 

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

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

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

şi situaţii de urgenţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Judeţean Alba  nr. 11/15 ianuarie 2021 

 

 

PROCEDURA 

de organizare şi publicare a Monitorului Oficial al Judeţului Alba 

 

     Art. 1. 

     (1) Monitorul Oficial Local se cuprinde în structura paginii de internet a UAT - Judeţul 

Alba, ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea dreaptă. 

     (2) La activarea etichetei „MONITORUL OFICIAL LOCAL AL JUDEŢULUI ALBA” 

se deschid şase subetichete: 

     a.) STATUTUL JUDEŢULUI ALBA; 

     b.) „REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE”, unde se 

publică Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, aprobat prin 

hotărâre, precum şi Regulamentele cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele 

şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive; 

     c.) „HOTĂRÂRILE CONSILIULUI JUDEŢEAN ALBA”, unde se publică actele 

administrative adoptate de consiliul judeţean, după caz, atât cele cu caracter normativ, cât şi cele 

cu caracter individual; În această secţiune se publică şi: 

 Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale Consiliului 

Judeţean Alba; 

 Registrul pentru evidenţa hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean 

Alba; 

 Proiectele de hotărâri supuse dezbaterilor publice; 

 Procesele verbale ale şedinţelor. 

     d.) „DISPOZIŢIILE EMISE DE PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN ALBA”, 

unde se publică numai actele administrative emise de preşedintele consiliului judeţean, cu 

caracter normativ. În această secţiune se publică şi Registrul pentru evidenţa proiectelor de 

dispoziţii ale autorităţii executive, precum şi Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor autorităţii 

executive; 

     e.) „DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII FINANCIARE”, prin care se asigură îndeplinirea 

obligaţiilor privind procedurile de publicare a bugetelor locale, potrivit legii; 

     f.) „ALTE DOCUMENTE”, unde se publică documentele prevăzute la alin. (3). 

     (3) La subeticheta „ALTE DOCUMENTE”, se asigură: 

     a.) publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza 

actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris; 

     b.) publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu 

privire la proiectele hotărârilor consiliului judeţean şi dispoziţiilor preşedintelui consiliului 

judeţean, numai în cazul celor cu caracter normativ; 

     c.) informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează 

să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale; 

     d.) informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu 

caracter normativ; 

     e.) publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere 

exprimate de participanţi la o şedinţă publică; 

     f.) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a - e şi care, potrivit legii, fac 

obiectul aducerii la cunoştinţă publică; 

     i.) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a - e a căror aducere la 

cunoştinţă publică se apreciază de către autorităţile administraţiei publice locale ca fiind 

oportună şi necesară. 

     (4) Pe pagina de internet a Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei 

publice la eticheta „Monitorul Oficial Local” se va putea accesa linkul către pagina de internet 

„Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba”. 

     (5) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. 4, prin intermediul secretarului general 

va fi transmis Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei linkul respectiv, în 

termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri. 



     (6) Orice modificare a linkului transmis conform alin. 5 se comunică, în termen de 15 zile 

de la realizarea acesteia, ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice. 

     Art. 2. 

     (1) Actele administrative, precum şi orice alte documente prevăzute la art. 1 alin. 2 se 

redactează şi se publică cu respectarea tuturor cerinţelor impuse de prevederile legislaţiei privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. 

     (2) Toate datele din Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba trebuie să fie corecte din 

punctul de vedere al proprietăţii termenilor utilizaţi, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic 

şi, după caz, sub aspectul punctuaţiei, conform normelor academice în vigoare, potrivit legislaţiei 

privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice. 

     (3) Sistemul informatic care gestionează Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba 

respectă prevederile legislaţiei privind utilizarea Codificării standardizate a setului de caractere 

în documentele în formă electronică. 

     Art. 3. 

     (1) În cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba atribuţiile privind  

monitorizarea procedurilor administrative vor fi exercitate de către Compartimentul sistem de 

control intern managerial, iar persoanele din acest compartiment de specialitate au ca atribuţii şi 

organizarea Monitorului Oficial Local al Judeţului Alba, precum şi asigurarea publicării oricăror 

documente, potrivit prevederilor prezentei proceduri.  

(2) Secretarul general al judeţului Alba şi persoanele desemnate din cadrul 

Compartimentului sistem de control intern managerial,au responsabilitatea respectării 

prevederilor legale cu privire la organizarea şi publicarea Monitorului Oficial Local. 

     (3) Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei proceduri se asigură din 

bugetul local al Judeţului Alba. 

     (4) Identificarea persoanelor semnatare şi/sau cosemnatare, după caz, a actelor 

administrative, se asigură prin înscrierea întocmai a identităţii lor, în formatul: prenumele şi 

numele. 

     Art. 4. 

     (1) Numerotarea actelor administrative, pe fiecare emitent în parte, se face în ordinea 

datării lor, separat pe fiecare an calendaristic, iar publicarea în Monitorul Oficial Local al 

Judeţului Alba se asigură strict în ordine crescătoare a numerelor naturale, astfel încât la 

deschiderea dosarului electronic, primul document din listă, de jos în sus, să corespundă nr. 1, 

după cum primul document din listă, de sus în jos, să corespundă ultimului act administrativ 

publicat, în ordinea cronologică a datelor. 

     (2) Publicarea oricărui act administrativ se face în format „pdf”editabil pentru a se păstra 

macheta şi aspectul documentului intacte, astfel încât acesta să arate exact aşa cum a fost realizat 

şi să poată fi tipărit corect de oricine şi de oriunde, fără să cuprindă semnăturile olografe ale 

persoanelor, asigurându-se respectarea reglementărilor în materia protecţiei datelor personale. 

     Art. 5. 

     (1) Orice documente prevăzute de prezenta procedură, se administrează obligatoriu în 

format electronic. 

     (2) Sistemul de luare a deciziilor, sistemele informatice, precum şi procedurile 

administrative conexe organizării şi funcţionării Monitorului Oficial Local sunt supuse 

controlului intern, potrivit legii. 

Art. 6. 

     (1) Informaţiile cuprinse în Monitorul Oficial al Judeţului Alba va cuprinde informaţiile 

începând cu data de 1 ianuarie 2020. 

 (2) Actualizarea informaţiilor va fi efectuată în termen de 10 zile de la data 

adoptării/emiterii actului administrativ. 

 

                                                                                    Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                    SECRETAR GENERAL, 

                                   Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

Nr.  1142/15 ianuarie 2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea  

„Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 2021-2027” 
 

 

 

I. Expunere de motive 

În baza atribuţiilor stabilite prin O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, fiecare 

unitate administrativ-teritorială cuprinde în structura paginii de internet Monitorul Oficial Local, 

ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea dreaptă. 

 

II. Descrierea situației actuale 
Conform prevederilor O.G. nr. 75 din 2003 la nivelul judeţelor, au fost înfiinţate servicii 

publice de editare a monitoarelor oficiale.  

În monitorul oficial al judeţului erau publicate: 

a.) hotărârile şi dispoziţiile cu caracter normativ adoptate sau emise de autorităţile 

administraţiei publice judeţene, de cele ale municipiilor, sau oraşelor care nu au monitoare 

proprii, precum şi de cele ale comunelor, cu respectarea prevederilor Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

b.) dispoziţiile cu caracter normativ ale preşedintelui consiliului judeţean; 

c.) ordinele cu caracter normativ ale prefectului; 

d.) acte ale serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe 

centrale, precum şi, dacă este cazul, ale ministerelor sau altor autorităţi şi instituţii publice, care 

au aplicabilitate în judeţul respectiv; 

e.) alte documente şi informaţii de interes public, cu excepţia celor a căror publicitate se 

face, potrivit legii, prin alte mijloace; 

f.) declaraţii de politică judeţeană şi alte asemenea declaraţii. 

 

III. Baza legală 

- art. 8, art.  173 alin. 1 lit. f, art. 243, art. 598 şi anexei nr. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

IV. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 V. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

IX. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

    Nu este cazul 

 

https://idrept.ro/00049087.htm


X. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

     

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

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 județeni, de 

președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în 

condițiile legii, a fost inițiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  11/ 15 ianuarie 2021. 

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. 

 

  

PREȘEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                             APROB 

JUDEŢUL ALBA                                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                     Ion DUMITREL 

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

Nr.  1143/15 ianuarie 2021 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Doamnei director executiv 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 

p privind Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba 

 

 

 

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

până în data de 20 ianuarie 2021,  pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 28 ianuarie 2021. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 11/15 ianuarie 2021 şi are ataşat referatul 

de aprobare a proiectului de hotărâre privind Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 


