
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea organizării și desfășurării unei vizite de lucru a delegației 

provinciei înfrățite Gansu din Republica Populară Chineză în Judeţul Alba, România  
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2019; 
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind          

aprobarea organizării și desfășurării unei vizitei de lucru a delegației provinciei înfrățite Gansu 
din Republica Populară Chineză în Judeţul Alba, România; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 83 din 12 mai 2004 
privind aprobarea Protocolului de promovare a consolidării relațiilor de prietenie dintre 
Județul Alba din România și Provincia Gansu din Republica Populară Chineză; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b şi lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 
- Legii  nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi 

instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Normelor privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu 

caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către 
instituţiile publice aprobate prin H.G. nr. 552/1991, 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, adoptă următoarea  

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se aprobă organizarea și desfășurarea în Județul Alba a unei vizite de lucru a 

delegației Provinciei înfrățite Gansu din Republica Populara Chineză în Judeţul Alba, 
România, formată dintr-un număr de 3 de oficiali. 

Art. 2. Se aprobă finanțarea din bugetul local al Județului Alba a cheltuielilor necesare 
pentru organizarea și desfășurarea în Județul Alba a unei vizite de lucru a delegației Provinciei 
înfrățite Gansu din Republica Populara Chineză, conform devizului estimativ de cheltuieli, 
astfel: 

Nr. crt. Tip acțiune/cheltuieli Suma 
1. Cheltuieli pentru masă: 3 persoane x 3 zile x 160 lei 1440 lei 
3. Cheltuieli pentru cazare: 3 persoane x 3 nopți 2250 lei 

 TOTAL ESTIMAT 3690 lei 
Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete și Biroului relații internaționale, diaspora, relații publice și comunicare  din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba, prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro,  se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Biroului relații 
internaționale, diaspora, relații publice și comunicare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 

                                                         Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                              Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 
Înregistrat cu nr. 245 
Alba Iulia, 9 decembrie 2019 

 

http://www.cjalba.ro/


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; 
 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; 
 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:  

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba  

Biroului relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare  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, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA   
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  27178/9 decembrie 2019 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării unei vizite de lucru 
a delegației provinciei înfrățite Gansu din Republica Populară Chineză  

în Judeţul Alba, România 
 

 
I. Expunere de motive 
Între Județul Alba din România și Provincia Gansu din Republica Populară Chineză 

există o colaborare mai veche, un Protocol privind promovarea consolidării relaţiilor de prietenie 
între Judeţul Alba şi Provincia Gansu fiind semnat în anul 2004, la Alba Iulia.  Acest Protocol a 
stat la baza Acordului privind stabilirea relaţiei de prietenie între Judeţul Alba şi Provincia 
Gansu, semnat în data de 1 septembrie 2004. Prin aceste documente s-au stabilit şi dezvoltat 
relaţiile de prietenie şi cooperare între cele două teritorii - comunităţi, în domenii ca:  economie, 
industrie, agricultură, comerţ, ştiinţă şi tehnologie, cultură, învăţământ, sănătate, sport şi turism.  

Anul acesta, în perioada 25-27 martie, cu ocazia aniversării a 15 ani de prietenie şi 
înfrăţire între Judeţul Alba şi Provincia Gansu, o delegaţie oficială a provinciei, condusă de 
viceguvernatorul acesteia, doamna He Wei, a întreprins o vizită de lucru în Alba.  

De asemenea pentru a marca această aniversare, precum şi 70 de ani de relaţii 
diplomatice dintre Republica Populară Chineză şi România, reprezentanţi ai Judeţului Alba au 
vizitat, în perioada 30 august şi 3 septembrie 2019, Provincia China şi au participat la ceremonia 
de închidere a celei de a 4-a ediţii a Expoziţiei Culturale Internaţionale „Drumul Mătăsii” şi la a 
8-a ediţie a Festivalului Internaţional de Turism. Cu ocazia acestei vizite a fost semnat şi un 
Acord de Parteneriat între Muzeului Provinciei Gansu şi Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 

 
II. Descrierea situației actuale 
Protocolul privind promovarea consolidării relaţiilor de prietenie între Judeţul Alba şi 

Provincia Gansu prevede că cele două părți vor organiza evenimente, acţiuni, schimburi şi vizite 
ale specialiştilor pentru dezvoltarea cooperării şi valorificarea oportunităţilor de dezvoltare ale 
celor doi parteneri. 

În acest sens, pentru identificarea şi dezvoltarea unor acţiuni în domeniul tineretului şi al 
învăţământului, precum şi pentru realizarea unor schimburi educaționale și academice, în 
perioada 16 – 19 decembrie 2019, va fi prezentă, în Judeţul Alba, o delegație a Provinciei Gansu. 

În vederea organizării și desfășurării în cele mai bune condiții a vizitei de lucru a 
delegației provinciei înfrățite Gansu din Republica Populară Chineză în Judeţul Alba, România, 
este necesară alocarea sumei de 3.690 lei, pentru asigurarea cheltuielilor de cazare și masa. 

 
IV. Baza legală 

 - art. 173 alin. 1 lit. b şi e, art.173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 - O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi 
instituţiile publice și H.G. nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţara a acţiunilor de 
protocol; 
 

V. Compatibilitatea cu legislația comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 

- 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 județeni, de 
președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în 
condițiile legii, a fost inițiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  245/9 decembrie 2019. 



Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Alba din 
luna decembrie 2019. 

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.  27178/9 decembrie 2019 

 
 
 
 

Către 
BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, DIASPORA,  

RELAŢII PUBLICE ŞI COMUNICARE  
şi 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

 
 

 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, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  
 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea organizării și desfășurării unei vizite de lucru a delegației 

provinciei înfrățite Gansu din Republica Populară Chineză în Judeţul Alba, România  
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 11 decembrie 2019,  pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” care va avea loc în data de 12 decembrie 2019. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 245/9 decembrie 2019 şi are ataşat referatul 
de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării unei vizitei de 
lucru a delegației provinciei înfrățite Gansu din Republica Populară Chineză în Judeţul Alba, 
România. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA   
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
Direcţia dezvoltare şi bugete  
Biroul relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare  
Nr. 27435/10 decembrie 2019 

 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării unei vizite de lucru  

a delegației provinciei înfrățite Gansu din Republica Populară Chineză  
în Judeţul Alba, România 

 
 

 
Judeţul Alba a semnat, în 26 aprilie 2004, un Protocolul privind promovarea consolidării 

relaţiilor de prietenie, cu Provincia Gansu din Republica Populară Chineză, dezvoltând, de-a 
lungul anilor, diverse acţiuni comune, în domenii de interes, ca: educaţie, tineret, cultură, 
concretizate şi prin participări la diferite evenimente interne şi internaţionale, organizarea de 
vizite de lucru şi schimburi în domeniile menţionate mai sus. 

Ţinând cont de buna cooperare dintre Alba şi Gansu, în anul 2019 au fost organizate 
vizite ale oficialilor chinezi în Judeţul Alba şi ale reprezentanţilor Judeţului Alba în Provincia 
Gansu, pentru a sărbătorii 15 ani de prietenie şi 70 de ani de relaţii diplomatice româno-chineze. 

În vederea consolidării şi dezvoltării cooperării în domeniul tineretului şi al 
învăţământului, precum şi pentru identificarea şi organizarea unor schimburi educaţionale şi 
academice, în perioada 16 – 19 decembrie 2019, va fi prezentă în Judeţul Alba o delegație din 
partea Provinciei Gansu, condusă de Vicepreședintele  Northwest Normal University, însoţit de 
alți 2 oficiali chinezi.  

Programul acestei vizite de lucru va include şi întâlniri cu reprezentanţi ai Universităţii „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru a dezvolta cooperarea între cele două universităţi.  

În vederea organizării și desfășurării în cele mai bune condiții a acestei vizite este necesar 
să se aloce suma de 3.690 lei conform devizului estimativ: 

 

Nr. crt. Tip acțiune/cheltuieli Suma 
1. Cheltuieli pentru masă: 3 persoane x 3 zile x 160 lei  1.440 lei 
3. Cheltuieli pentru cazare: 3 persoane x 3 nopți  2.250 lei 
 TOTAL ESTIMAT  3.690 lei 
 
 

Devizul a fost întocmit luându-se in considerare O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; Anexa nr. 1, cap.2* pct. 1 și lit. B din Hotărârea Guvernului nr. 552 din 5 august 
1991, privind normele de organizare în ţara a acţiunilor de protocol, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
 

ADMINISTRATOR PUBLIC,  DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
                Dan Mihai POPESCU     Director executiv 
                Florin Marian AITAI 
 
 
 

        Întocmit,      
Cornelia Carmen MĂDĂRAȘ 
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