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DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „extraordinară”, în ziua de 11 decembrie 2018 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 2, alin. 3 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIȚIE  

 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă „extraordinară”, în ziua de 11 

decembrie 2018, ora 11
00

, ședință care va avea loc în sala de ședințe a Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului din municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 

68. 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

118/26 aprilie 2018 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul 

Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării 

planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 

2018  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre cu privire la instituirea în favoarea  S.C. Parcul Industrial Cugir 

SA a dreptului de administrare asupra unor spaţii în suprafaţă totală de 220 mp, situate în bunul 

imobil din localitatea Cugir, strada Victoriei, nr. 8A, judeţul Alba - proprietate privată a 

Judeţului Alba  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Planului operativ de acţiune privind prevenirea 

şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă  2018-2019” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea articolului 1  al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 33/1 februarie 2018 cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi 

administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2018  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

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, consilierilor judeţeni în funcţie, direcţiilor, serviciilor, 

birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul Direcţiei 

juridică şi relaţii publice. 

                                        Avizat pentru legalitate, 

                PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Ion DUMITREL              Vasile BUMBU   
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