
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea completării Regulamentului  

de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna mai 2021; 

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

completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 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, cu completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. a,  art. 176 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, nr. 25 din 14 

ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-

teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a 

consiliului local; 

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 

 

Articol unic.  
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020 se completează, în sensul că 

după art. 31 se introduce un articol nou, art. 31
1
 cu următorul conţinut: 

,,Art. 31
1
 (1) Persoanele care urmează să fie desemnate în calitate de reprezentant al 

UAT-Judeţul Alba sau al Consiliului Judeţean Alba în consiliile de administraţie ale instituţiilor 

sau societăţilor aflate în subordinea Consiliului Judeţean Alba ori la care este acţionar, în 

componenţa unor comisii care funcţionează în cadrul ori pe lângă instituţii aflate în subordinea 

Consiliului Judeţean Alba vor fi selectate cu prioritate pe baza unor criterii privind pregătirea lor 

profesională, domeniului în care îşi desfăşoară activitatea, calificării şi experienţei în domeniul 

de activitate pentru care urmează să fie desemnată. 

       (2) O persoană poate fi desemnată conform alin. 1 într-un singur consiliu de 

administraţie sau o singură comisie, cu excepţia cazului în care legislaţia în vigoare prevede în 

mod expres ca ocupantul funcţiei să exercite în mod exclusiv, acele prerogative. 

                 (3) Consilierii judeţeni împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii 

administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes judeţean şi alte organisme de 

cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, 

cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele 

alegeri locale.” 

Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi 

se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Alba, consilierilor judeţeni, Direcției juridică şi administraţie publică, precum şi celorlalte 

direcţii/ servicii/ birouri din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                                         Avizat pentru legalitate 

     CONSILIER JUDEŢEAN,                   SECRETAR GENERAL 

                         Gheorghe-Claudiu NEMEŞ               Vasile BUMBU 

                                                                                                            

Înregistrat cu nr. 120 

Alba Iulia, 26 mai 2021 



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 și 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 și 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 și completările ulterioare, Direcţiei 

juridică și administrație 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 

  

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr.  11729/26 mai 2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea completării  

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba 

 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea completării Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba în sensul  reglementării  

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020 a fost aprobat 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba. 

Conform prevederilor art. 176 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare „consilierii judeţeni împuterniciţi să reprezinte interesele 

unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes judeţean şi alte organisme 

de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile 

legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la 

ultimele alegeri locale”. 

Propunerea de completare a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 

Județean Alba are la bază următoarele considerente: 

 profesionalizarea şi eficientizarea calităţii de reprezentant al Consiliului Judeţean Alba 

în consiliile de administraţie al unei entităţi economice; 

 limitarea unei personae să ocupe mai multe funcţii în consiliile de administraţie ale 

societăţilor comerciale, ale agenţiilor şi regiilor autonome aflate în subordinea Consiliului 

Judeţean alba sau în care Consiliul Judeţean Alba este acţionar. 

 

III. Reglementări anterioare 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba, cu completările 

ulterioare; 

 

 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. a,  art. 176 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, nr. 25 din 14 

ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-

teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a 

consiliului local; 

 

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

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

  

VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 



 

IX. Impactul asupra reglementărilor în terne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

 

XI. Activităţi de în formare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit şi 

înscrierea lui pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei „ordinară” din data de 27 mai 2021 în 

vederea supunerii lui spre dezbatere şi aprobare. 

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

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 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. 120 din 26 mai 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, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

CONSILIER JUDEŢEAN, 

Gheorghe-Claudiu NEMEŞ 



ROMÂNIA               APROB, 

JUDEŢUL ALBA                   PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                  Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL          

Nr.  11730/26 mai 2020 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ   

Doamnei director executiv Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

  

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 întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea completării Regulamentului  

de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba 

 

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

până în data de  26 mai 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a  şedinţei 

„ordinară” care va avea loc în data de 27 mai 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr.  120 din 26 mai 2021 şi are ataşat referatul 

de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba 
 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Nr. 12054 / 31 mai 2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului  

de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba 
 

Proiectul de act administrativ inițiat, vizează aprobarea completării Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba, în sensul  reglementării.  

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

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba. 

Conform prevederilor art. 176 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare „consilierii judeţeni împuterniciţi să reprezinte interesele 

unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes judeţean şi alte organisme 

de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile 

legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la 

ultimele alegeri locale”. 

Propunerea de completare a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 

Județean Alba are la bază următoarele considerente: 

 profesionalizarea şi eficientizarea calităţii de reprezentant al Consiliului Judeţean Alba 

în consiliile de administraţie al unei entităţi economice; 

 limitarea unei personae să ocupe mai multe funcţii în consiliile de administraţie ale 

societăţilor comerciale, ale agenţiilor şi regiilor autonome aflate în subordinea Consiliului 

Judeţean alba sau în care Consiliul Judeţean Alba este acţionar. 

În acest sens, completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 

Județean Alba se propune a fi efectuată prin introducerea unui articol nou dupa după art. 31, 

respectiv art. 31
1
 cu următorul conţinut: 

,,Art. 31
1
 (1) Persoanele care urmează să fie desemnate în calitate de reprezentant al 

UAT-Judeţul Alba sau al Consiliului Judeţean Alba în consiliile de administraţie ale instituţiilor 

sau societăţilor aflate în subordinea Consiliului Judeţean Alba ori la care este acţionar, în 

componenţa unor comisii care funcţionează în cadrul ori pe lângă instituţii aflate în subordinea 

Consiliului Judeţean Alba vor fi selectate cu prioritate pe baza unor criterii privind pregătirea lor 

profesională, domeniului în care îşi desfăşoară activitatea, calificării şi experienţei în domeniul 

de activitate pentru care urmează să fie desemnată. 

       (2) O persoană poate fi desemnată conform alin. 1 într-un singur consiliu de 

administraţie sau o singură comisie, cu excepţia cazului în care legislaţia în vigoare prevede în 

mod expres ca ocupantul funcţiei să exercite în mod exclusiv, acele prerogative. 

                 (3) Consilierii judeţeni împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii 

administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes judeţean şi alte organisme de 

cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, 

cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele 

alegeri locale.” 

Având în vedere considerentele şi textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, se propune aprobarea Proiectului de hotărâre privind completarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba, înregistrat sub nr. 120 

din 26 mai 2021. 

DIRECTOR EXECUTIV  

Liliana NEGRUŢ 

 
Redactat,  

Viorel LUCULESCU 

Comp. Administraţie publică 


