
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință în data 

de 28 ianuarie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind Monitorul Oficial Local al Judeţului 

Alba; 

           - raportul de specialitate  nr. 2013/27 ianuarie 2021 al Direcţiei juridică şi administraţie 

publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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. 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.  

                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

Nr. 15 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 139 

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

cu un număr de 33 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 

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  

http://www.cjalba.ro/


 

 

Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Judeţean Alba  nr. 15/28 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. 

 

                                                                                    Contrasemnează 

     PREŞEDINTE,                    SECRETAR GENERAL, 

                                   Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 

 

 

 

       


