
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință extraordinară 

pe data de 12 mai 2016 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 2 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

 In temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

 

DISPUN  

 

Art. 1 Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă extraordinară pe data de 12 mai 2016, 

ora 11
00

, ședință ce va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ 

din municipiul Alba Iulia (Piața Ion IC Brătianu, nr. 1). 

 

Art. 2 Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

 

    1. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “Museikon – a living 

museum and arena for experiencing the cultural heritage“- “Museikon – un muzeu viu şi un 

spaţiu al experienţei patrimoniului cultural”, depus în cadrul Programului PA16 /RO12 

”Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, Măsura B a fondului pentru 

relaţii bilaterale şi selectat spre finanţare prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, de către 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

 

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

 

       2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului 

propriu al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2016 

 

Inițiator : Dumitrel Ion, președintele Consiliului Județean Alba 

 

     3. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 

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, direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

 

                   PREŞEDINTE,                                             Avizat pentru legalitate 

      Ion DUMITREL                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI,   

                Vasile BUMBU 

 

Nr . 140 

Alba Iulia, 9 mai 2016 


