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DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „extraordinară”, în ziua de 20 decembrie 2019 
 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Luând în considerare propunerea secretarului general al judeţului Alba nr. 28145/17 
decembrie 2019 cu privire la convocarea consilierilor judeţeni ai Judeţului Alba în şedinţă 
extraordinară şi Proiectul ordinii de zi al şedinţei; 
 Având în vedere prevederile art. 178 alin. 2, art. 179 alin. 2 lit. b, art. 243 alin. 1 lit. a, 
art. 179 alin. 6 coroborat cu art. 134 alin. 5 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 „extraordinară”, în ziua de 20 
decembrie 2019, ora 1130, ședință care va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a 
Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba. 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi  
1. Proiect de hotărâre 254/17 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba si a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii, pe anul 2019 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 
juridică și ordine publică, Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 
sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri şi Comisiei 
de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

Art. 3. (1) Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi, însoţit de anexele 
corespunzătoare, referatul de aprobare, raportul de specialitate, precum şi de celelalte documente 
conexe, va fi pus 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 proiectul de hotărâre 
înscris pe ordinea de zi, până în data de 19 decembrie 2019.  

Art. 5. (1) 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, 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   
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