
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREȘEDINTE  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea componenţei Comisiei mixte 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” 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 248 din 20 octombrie 2020  

 

 

 

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

Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea 

componenţei Comisiei mixte 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”aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

248 din 20 octombrie 2020 ;  

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 248/20 octombrie 2020 cu privire la 

aprobarea componenţei Comisiei mixte 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”;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 158/25 iunie 2021 privind constatarea 

încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale,a mandatului de consilier judeţean al 

domnului NEMEŞ Gheorghe-Claudiu. 

Având în vedere prevederile art. 182 coroborat cu art. 127 alin. 3 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 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 desemnează domnul consilier judeţean IONELE Traian-Mihai, în calitate de 

membru titular al Comisiei mixte 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 locul domnului NEMEŞ Gheorghe-

Claudiu (ca urmare a încetării mandatului de consilier judeţean înainte de expirarea duratei 

normale). 

 

Art. II.  

Art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 248/20 octombrie 2020, se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. Se aprobă organizarea Comisiei mixte 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 un număr de 5 

membri titulari, consilieri judeţeni, în următoarea componență: 

SIMION Marcel   - consilier judeţean 

CHERECHEŞ Ioan Dan  - consilier judeţean 

MATEI Ioan    - consilier judeţean 

IONELE Traian-Mihai  - consilier judeţean 

TRÎMBIŢAŞ Petronela-Camelia - consilier judeţean” 



Art. III.  
Art. 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 248/20 octombrie 2020, se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

 „Art. 3. (2) Secretariatul comisiei este asigurat de către: 

Viorel LUCULESCU  - consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie  

    publică 

Nicoleta LAZĂR  - consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie  

    publică” 

 

Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 248/20 octombrie 

2020 rămân neschimbate. 

 

Art. V. 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 Consiliului Judeţean Alba, 

consilierilor judeţeni nominalizaţi, persoanelor nominalizate, Direcției juridică şi administraţie 

publică din cadrul  aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                                                              Avizat pentru legalitatate 

      PREŞEDINTE            SECRETAR GENERAL, 

               Ion DUMITREL                            Vasile BUMBU 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 218 

Alba Iulia, 8 octombrie 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 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 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

Nr. 22009/8 octombrie 2021 

 

 

 

    REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotărâre pentru modificarea componenţei Comisiei mixte 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”aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 248 din 20 octombrie 2020  

 

 

I. Expunere de motive  

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu  art. 127 alin. 3  din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul 

județean poate organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa președintelui consiliului județean, 

după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe 

perioadă determinată. Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a 

activităţii acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor județene. Şedinţele comisiilor mixte 

sunt publice. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 248/2020 a fost aprobată componenţa 

Comisiei mixte 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”, formată din 5 membri titulari, consilieri judeţeni, după cum urmează: 

SIMION Marcel   - consilier judeţean 

CHERECHEŞ Ioan Dan  - consilier judeţean 

MATEI Ioan    - consilier judeţean 

NEMEŞ Gheorghe-Claudiu  - consilier judeţean 

TRÎMBIŢAŞ Petronela-Camelia - consilier judeţean” 

 Domnul NEMEŞ Gheorghe-Claudiu a fost numit în funcţia de subprefect al judeţului 

Alba prin H.G. nr. 635 din 9 iunie 2021 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 584 din 10 iunie 2021). 

Prin cererea de demisie înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 

13969/24 iunie 2021, domnul NEMEŞ Gheorghe-Claudiu comunică faptul că optează pentru 

funcţia de subprefect al judeţului Alba.  

În acest sens, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 158/2021 privind 

constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale,a mandatului de consilier 

judeţean al domnului NEMEŞ Gheorghe-Claudiu. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

La ora actuală, Comisia mixtă care are ca obiect organizarea votului „secret” 

funcţionează doar cu un număr par de membri, de aceea se impune desemnarea celui de-al 

cincilea membru – consilier judeţean, care să completeze locul vacant lăsat de domnul NEMEŞ 

Gheorghe-Claudiu. 

 

III. Reglementări anterioare  

Nu este cazul  

 

IV. Baza legală 

-  art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 127 alin. 3  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

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 interne în vigoare  

  Nu este cazul 

 

   X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

  Nu este cazul 

 

   XI. 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 judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 218 din 8 octombrie 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. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                APROB, 

JUDEŢUL ALBA                                    PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                       Ion DUMITREL 

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

Nr. 22010/8 octombrie 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 

pentru modificarea componenţei Comisiei mixte 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” 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 248 din 20 octombrie 2020  

 

 

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

până în data de 15 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei, 

„ordinară”, estimată a avea loc în data de 25 octombrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 218 din 8 octombrie 2021 şi are ataşat 

referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea componenţei Comisiei mixte 

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”aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 248 din 20 octombrie 2020.   

  

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Compartimentul administraţie publică 

Nr. 22555/15 octombrie 2021 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea componenţei Comisiei mixte 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” 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 248 din 20 octombrie 2020  

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu  art. 127 alin. 3  din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare consiliul 

județean poate organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa președintelui consiliului județean, 

după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe 

perioadă determinată. Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a 

activităţii acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor județene. Şedinţele comisiilor mixte 

sunt publice. 

            Comisia mixtă  a Consiliului Județean Alba în componența stabilită de către Consiliul 

Județean Alba prin votul consilierii județeni va funcționa pe durata exercitării madatului (4 ani) 

și va avea ca obiectiv desfășurarea următoarelor activități: 

 primeşte şi înregistrează propunerile formulate de preşedinte, vicepreşedinţi sau 

consilierii judeţeni în cazul în care legislaţia în vigoare prevede în mod expres 

votul secret asupra unor propuneri sau proiecte de hotărâri, ori în cazul în care 

consiliul judeţean stabileşte ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret; 

 organizează şi urmăreşte exercitarea votului secret de către consilierii județeni; 

 numără voturile şi stabileşte rezultatul votului; 

 întocmește procesul verbal de constatare a rezultatului votului secret. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 248/2020 a fost aprobată componenţa 

Comisiei mixte 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”, formată din 5 membri titulari, consilieri judeţeni, după cum urmează: 

SIMION Marcel   - consilier judeţean 

CHERECHEŞ Ioan Dan  - consilier judeţean 

MATEI Ioan    - consilier judeţean 

NEMEŞ Gheorghe-Claudiu  - consilier judeţean 

TRÎMBIŢAŞ Petronela-Camelia - consilier judeţean” 

 Domnul NEMEŞ Gheorghe-Claudiu a fost numit în funcţia de subprefect al judeţului 

Alba prin H.G. nr. 635 din 9 iunie 2021 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 584 din 10 iunie 2021). 

Prin cererea de demisie înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 

13969/24 iunie 2021, domnul NEMEŞ Gheorghe-Claudiu comunică faptul că optează pentru 

funcţia de subprefect al judeţului Alba.  

În acest sens, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 158/2021 privind 

constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale,a mandatului de consilier 

judeţean al domnului NEMEŞ Gheorghe-Claudiu. 

La ora actuală, Comisia mixtă care are ca obiect organizarea votului „secret” 

funcţionează cu un număr par de membri, de aceea se impune desemnarea celui de-al cincilea 

membru – consilier judeţean, care să completeze locul vacant lăsat de domnul NEMEŞ 

Gheorghe-Claudiu. 



În acest sens, se modifică Art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 248/2020 cu 

noua componenţă a Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului „secret”.  

Prin transferul doamnei Ioana BĂBUŢ la Compartimentul sistem de control intern 

managerial, secretariatul Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului „secret” va fi 

asigurat de doamna Nicoleta LAZĂR şi de domnul Viorel LUCULESCU - consilieri superiori în  

cadrul Direcţiei juridică şi administraţie public, fapt care determină modificarea Art. 3. (2) al 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 248/2020. 
Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 248/2020 rămân 

neschimbate. 

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

Raport de specialitate, considerăm a fi oportună și legală inițierea și aprobarea proiectului de 

hotărâre pentru modificarea componenţei Comisiei mixte 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”aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 248 din 20 octombrie 2020, în forma prezentată de inițiator. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Întocmit,  

Viorel LUCULESCU 

 


