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DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „ordinară”, în ziua de 26 septembrie 2019 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Luând în considerare propunerea secretarului general al judeţului Alba nr. 20086/19 

septembrie 2019 cu privire la convocarea consilierilor judeţeni ai judeţului Alba în şedinţă 

ordinară şi Proiectul ordinii de zi al şedinţei; 

 Având în vedere prevederile art. 178 alin. 1, art. 179 alin. 2 lit. b, art. 243 alin. 1 lit. a, 

art. 179 alin. 6 coroborat cu art. 134 alin. 5 şi art. 138 alin. 15 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit 

următoarea 

 

DISPOZIȚIE  

 

 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă „ordinară”, în ziua de 26 septembrie 

2019, 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, 

judeţul Alba. 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa - parte integrantă a prezentei 

dispoziţii. 

Art. 3. (1) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi însoţite de anexele 

corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte 

documente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin e-mail (comunicare pe 

adresa de poştă electronică aflată în baza de date a Consiliului Judeţean Alba). 

      (2) Aducerea la cunoştinţă publică a materialelor înscrise pe ordinea de zi se 

face prin afişare pe  pagina de internet www.cjalba.ro 

Art. 4. Consilierii judeţeni pot formula şi depune amendamente la proiectele de hotărâri 

înscrise pe ordinea de zi, până în data de 25 septembrie 2019.  

Art. 5. (1) Prezenta dispoziție împreună cu anexa, 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, 

direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.      

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul 

Direcţiei juridică şi administraţie publică. 

 

 

                          Contrasemnează, 

       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 

        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

Nr.  501 

Alba Iulia, 19 septembrie 2019 



Anexa la Dispoziţia Preşedintelui  

Consiliului Judeţean Alba nr. 501/19 septembrie 2019 

 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a şedinţei „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 26 septembrie 2019 

 

 

 

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 26 august 2019 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 176/11 septembrie 2019 privind aprobarea trecerii unor bunuri 

din domeniul public în domeniul privat al Județului Alba,  în vederea scoaterii din funcţiune şi 

valorificării prin casare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului  

3. Proiect de hotărâre nr. 177/17 septembrie 2019 privind exprimarea acordului cu 

privire la aprobarea Proceselor verbale de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune de o 

parte şi de alta a DJ 107K - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilele înscrise în CF 

nr. 70431 Intregalde sub nr. topo. 358/1, nr. cad. 358/1/1, 358/1/2 şi CF nr. 70360 Intregalde sub 

nr. topo. 358/2, nr. cad. 358/2/1, situate administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, nr. 

53, judeţul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului  

4. Proiect de hotărâre nr. 178/18 septembrie 2019 privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

5. Proiect de hotărâre nr. 179/18 septembrie 2019 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului  Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Alba pentru anul şcolar 2019-2020 

Inițiator: Fulea Dumitru - Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 

sport 

6. Proiect de hotărâre nr. 180/18 septembrie 2019 privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică 

7. Proiect de hotărâre nr. 181/18 septembrie 2019 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă Alba Iulia, pentru anul şcolar 2019-2020 

Inițiator: Fulea Dumitru - Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 

sport 

8. Proiect de hotărâre nr. 182/18 septembrie 2019 privind aprobarea modificării 

Acordului de Asociere încheiat între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice 

din anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 80 din 12 aprilie 2019 



Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 

sport 

9. Proiect de hotărâre nr. 183/18 septembrie 2019 privind aprobarea activităţilor 

desfăşurate de către UAT - Judeţul Alba în cadrul Proiectului „Together for Cohesion: Let’s 

rEUnite! - Împreună pentru coeziune: Să ne rEUnim!” aprobat spre finanţare de către Comisia 

Europeană în cadrul Apelului de proiecte 2018 „Sprijin pentru măsurile de informare privind 

politica de coeziune a UE”  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 

şi Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  

10. Proiect de hotărâre nr. 184/18 septembrie 2019 privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

11. Întrebări, interpelări, declaraţii politice 

 

                          Contrasemnează, 

       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 

        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 


