
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării reprezentanţilor Judeţului Alba  

la evenimentul organizat cu ocazia aniversarii a 30 de ani de la Revoluția care a dus la 

căderea zidului Berlinului din Districtul Prignitz - Landul Brandenburg,  

Republica Federală Germania, în perioada 27 ianuarie -1 februarie 2020 

 

 

 

    Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 10 

ianuarie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea participării reprezentanţilor Judeţului Alba la 

evenimentul organizat cu ocazia aniversarii a 30 de ani de la Revoluția care a dus la căderea 

zidului Berlinului din Districtul Prignitz - Landul Brandenburg, Republica Federală Germania, 

în perioada 27 ianuarie -1 februarie 2020;  

- referatul de aprobare nr. 179/6 ianuarie 2020 al proiectului de hotărâre privind 

aprobarea participării reprezentanţilor Judeţului Alba la evenimentul organizat cu ocazia 

aniversarii a 30 de ani de la Revoluția care a dus la căderea zidului Berlinului din Districtul 

Prignitz - Landul Brandenburg, Republica Federală Germania, în perioada 27 ianuarie -1 

februarie 2020; 

- raportul de specialitate nr. 181/6 ianuarie 2020 al Administratorului public - Biroul 

relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba; 

  - invitația adresată Consiliului Județean Alba de către Districtul Prignitz - Landul 

Brandenburg, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 26679 din 3 

decembrie 2019; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.59 din 28 

martie 2019 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Alba din România şi 

Districtul Prignitz - Landul Brandenburg din Republica Federală Germania; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare 

economică, bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație 

publică locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 

5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

-  art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin 7 lit. c din O.U.G. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu  completările ulterioare;  

 -  art. IV alin. 4 lit. b din O.U.G. nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de 

reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 

completare a unor acte normative; 

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

instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în    

străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare, adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE  

 

Art. 1. Se aprobă participarea la evenimentul organizat cu ocazia aniversarii a 30 de ani 

de la revoluția care a dus la căderea zidului Berlinului din Districtul Prignitz - Landul 

Brandenburg, Republica Federală Germania, în perioada 27 ianuarie -1 februarie 2020,  a  

următorilor  reprezentanţi  ai  Judeţului  Alba:   

Ion DUMITREL - Preşedinte al Consiliului Judeţean Alba,  

Vasile BUMBU - Secretar general al  Judeţului Alba,  

George Daniel ŞINCA - consilier, Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,  

Alexandru PAL - manager al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba,  

Gabriel Tiberiu RUSTOIU - director al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia,  

Cornelia Carmen MĂDĂRAŞ - consilier, Biroul relaţii internaţionale, diaspora, relaţii 

publice şi comunicare,  

Elisabeta Ana ANDRONE - şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul 

dezvoltare, programe şi guvernanța corporativă. 

Art. 2. Deplasarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Districtul Prignitz - Landul 

Brandenburg, Republica Federală Germania se va face cu autoturismul Toyota având numărul 

de înmatriculare AB-01-PCJ şi cu autoturismul Dacia Duster având numărul de înmatriculare 

AB-02-CJA. 

Art. 3. Cheltuielile aferente participării la evenimentul organizat cu ocazia aniversarii a 

30 de ani de la Revoluția care a dus la căderea zidului Berlinului din Districtul Prignitz - 

Landul Brandenburg, Republica Federală Germania, vor fi suportate din bugetul propriu al 

Judeţului Alba pentru anul 2020, în cuantumurile stabilite prin Hotărârea nr. 133/2004 a 

Consiliului Judeţean Alba adoptată în aplicarea H.G. nr. 518/1995, cu modificările şi 

completările ulterioare.          

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și 

bugete și Biroului relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, 

persoanelor nominalizate, Direcției juridică şi administrație publică, Direcției dezvoltare și 

bugete, Biroului relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare şi Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 5 

Alba Iulia, 10 ianuarie 2020 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 

139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 26 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 26 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 


