ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local
al Judeţului Alba a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinarăˮ în luna ianuarie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Judeţului Alba a deficitului secţiunii de
dezvoltare pe anul 2019;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin 1 lit.b şi art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 aprobate
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3751/13 decembrie 2019;
- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3799/24 decembrie 2019 pentru
modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3751/2019;
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

HOTARARE

Art. 1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Judeţului Alba a
deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2019 în sumă de 35.778.770,50 lei.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației
Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Direcţiei dezvoltare şi
bugete şi Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 1
Alba Iulia, 6 ianuarie 2020

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

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
 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:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 172/6 ianuarie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului
local al Judeţului Alba a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019
Expunere de motive
Având în vedere prevederile punctului nr.5.17.3 (1) Stabilirea excedentului/deficitului
anual al bugetului local, din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2019 aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3751/13 decembrie 2019, cu
modificările şi completările ulterioare, prin care „în situaţia în care secţiunea de funcţionare
şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, acestea se acoperă definitiv din excedentul
bugetului local al anilor precedenţi până la data de 10 ianuarie 2020 inclusiv, prin hotărâre a
autorităţilor deliberative [.....], pe baza hotărârilor autorităţilor deliberative [......], unităţile
trezoreriei statului înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă a deficitelor secţiunilor
respective” precum şi execuţia bugetului local înregistrată la data de 31.12.2019 la secţiunea de
dezvoltare, respectiv:
- venituri încasate
27.871.983,66 lei
- plăţi efectuate
63.650.754,16 lei
- deficit
35.778.770,50 lei
propun aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului
local în sumă de 35.778.770,50 lei din excedentul anilor precedenţi.
Descrierea situației actuale
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 273 din 20 decembrie 2019 a fost
aprobată rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi
bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe
anul 2019, iar execuţia bugetului local pe cele două secţiuni de funcţionare/dezvoltare este
prezentată în contul de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2019 emis de Trezoreria
municipiului Alba Iulia.
Baza legală
- art. 173 alin 1 lit.b şi art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 aprobate
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3751/13 decembrie 2019;
- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3799/24 decembrie 2019 pentru
modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3751/2019.
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 judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 1 din 6 ianuarie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 173/6 ianuarie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
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 acoperirii definitive din excedentul bugetului local
al Judeţului Alba a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 6 ianuarie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„extraordinară” care va avea loc în data de 10 ianuarie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 1/6 ianuarie 2020 şi are ataşat referatul de
aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul
bugetului local al Judeţului Alba a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢAN
Direcţia Dezvoltare Bugete
Nr. 178/06.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al
Judetului Alba a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019

În Monitorul Oficial al României, partea I nr.1012/17.12.2019 a fost publicat Ordinul nr.
3751/13.12.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului
bugetar al anului 2019, modificat si completat prin Ordinul nr.3799/24.12.2019.
Conform prevederilor punctului nr.5.17.3(1) Stabilirea excedentului/deficitului anual al
bugetului local, din normele mai sus menţionate “ în situaţia în care secţiunea de funcţionare
şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, acestea se acoperă definitiv din
excedentul bugetului local al anilor precedenti până la data de 10 ianuarie 2020, inclusiv
prin hotărâre a autorităţilor deliberative [.....].
Pe baza hotărârilor autorităţilor deliberative, unităţile trezoreriei statului
înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă a deficitelor secţiunilor respective”.
În baza contului de execuţie la data de 31.12.2019 emis de Trezoreria Municipiului Alba
Iulia, veniturile încasate la secţiunea de dezvoltare sunt în suma de 27.871.983,66 lei iar plăţile
efectuate pe parcursul anului 2019 din secţiunea de dezvoltare sunt în sumă de 63.650.754,16
lei, înregistrându-se un deficit în sumă de 35.778.770,50 lei.
Suma de 93.670.095,63 lei (129.448.866,13 lei – 35.778.770,50 lei) rămasă din
excedentul anilor precedenţi după acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare se va
prelua în contul de excedent al bugetului local şi se va repartiza prin hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba în anul 2020.
La încheierea exerciţiului bugetar pe anului 2019 secţiunea de funcţionare a înregistrat un
excedent în sumă de 35.369.061,95 lei, care se preia în contul de excedent al bugetului local şi
se va repartiza prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba în anul 2020.
Excedentul total care se va repartiza în anul 2020 prin hotărâre a Consiliului Judeţean
Alba este de 129.039.157,58 lei ( 93.670.095,63 lei +35.369.061,95 lei)
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.1/06.01.2020.

Director executiv adj,
Elena Opruţa

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT 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

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „extraordinară” în luna ianuarie 2020;
Luând în dezbatere:
- 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;
- 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;
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
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 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.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 2
Alba Iulia, 6 ianuarie 2020
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:
Administratorului public – Biroul 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. 179/6 ianuarie 2020

REFERAT DE APROBARE
a 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

I. Expunere de motive
Relațiile tradiționale de prietenie dintre România și Republica Federală Germania,
precum și parteneriatul strategic dintre cele două state se reflectă și la nivelul autorităților
locale. Ca rezultat al legăturilor solide de prietenie şi colaborare, care dăinuie de mai bine de
10 ani, între Regiunea Centru şi Landul Brandenburg, Judeţul Alba, ca parte a Regiunii
Centru, având ocazia de a se implica în această relaţie fructuoasă de cooperare şi de a fi
parte în numeroasele schimburi şi proiecte care au avut loc de-a lungul timpului, în vederea
intensificării relațiilor economice și culturale precum și a întăririi legăturilor de prietenie
între comunitatea din Județul Alba și cea din Districtul Prignitz din Republica Federală
Germania, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 59 din 28 martie 2019 s-a
încheiat Înțelegerea de cooperare între Județul Alba din România și Districtul Prignitz,
Landul Brandenburg din Republica Federală Germania.
Această cooperare vizează următoarele domenii:
 cooperarea economică și încurajarea legăturilor comerciale
 turismul și promovarea turistică
 cooperarea în domeniul dezvoltării sociale
 măsuri de stopare a fenomenului depopulării zonelor rurale
 mobilitatea tinerilor pe piaţa muncii
 educație și formare profesională continuă.
Înțelegerea de prietenie dintre Județul Alba și Districtul Prignitz va duce la o întărire a
relațiilor dintre cele două unități administrativ teritoriale, va sprijini și încuraja legăturile și
comunicarea, va duce la o cunoaștere reciprocă a valorilor, a istoriei și culturii specifice celor
două comunități, prin cooperare în domenii precum economie și încurajarea legăturilor,
comerciale, turism și promovare turistică, dezvoltare socială, stoparea fenomenului
depopulării zonelor rurale, mobilitatea tinerilor pe piața muncii, educație și formare continuă.
II. Descrierea situației actuale
Districtul Prignitz, Landul Brandenburg din Republica Federală Germania a adresat
Consiliului Județean Alba invitația de a participa evenimentul organizat cu ocazia aniversării a
30 de ani de la revoluția care a dus la căderea zidului Berlinului.Astfel, prin adresa nr. 26679
din data de 03 decembrie 2019, transmisă de domnul Torsten Uhe , președintele Districtului
Prignitz, se oferă Județului Alba oportunitatea de a participa la evenimentul festiv cu ocazia
aniversarii a 30 de ani de la revolutia care a dus la căderea zidului Berlinului, tema acestui
eveniment fiind : libertate, pace si Europa.Acest eveniment reprezinta pentru sute de oameni
de la stanga si dreapta Elbei, din est si vest, din Brandenburg si Niedersachsen încheierea
definitivă a Razboiului Rece, o binecuvantare si o șansă pentru pace în Europa!
Acest eveniment de diplomație publică este un excelent prilej de demarare a
acțiunilor care au fost stabilite în cadrul Înțelegerii de Cooperare între județul Alba din
România și Districtul Prignitz, Landul Brandenburg din Republica Federală Germania,
pentru Judeţul Alba, fiind o oportunitate de consolidare a relaţiilor sale de cooperare cu

Districtul Prignitz, precum şi un prilej de stabilire de noi contacte utile, în vederea lărgirii
cooperării cu parteneri externi.
IV. Baza legală
- 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;
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. 2/6 ianuarie 2020
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 180/6 ianuarie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
ADMINISTRATORUL PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA
Domnul Dan Mihai POPESCU
BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, DIASPORA,
RELAŢII PUBLICE ŞI COMUNICARE
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 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 va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 9 ianuarie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„extraordinară” care va avea loc în data de 10 ianuarie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 2/6 ianuarie 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- 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;
- invitația adresată Consiliului Județean Alba de către Districtul Prignitz - Landul
Brandenburg, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 26679 din 3
decembrie 2019;
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN
Administrator public
Biroul relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare
Nr. 181 /6 ianuarie 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la 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 -01 februarie 2020
Relațiile tradiționale de prietenie dintre România și Republica Federală Germania,
precum și parteneriatul strategic dintre cele două state se reflectă și la nivelul autorităților
locale, astfel că în vederea intensificării relațiilor economice și culturale precum și a întăririi
legăturilor de prietenie între comunitatea din Județul Alba și cea din Districtul Prignitz din
Republica Federală Germania, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.59 din 28
martie 2019 s-a încheiat Înțelegerea de cooperare între Județul Alba din România și
Districtul Prignitz, Landul Brandenburg din Republica Federală Germania.
Prin intermediul acestei Înțelegeri de Cooperare, cele două părți își propun să
elaboreze și să realizeze programe, proiecte comune, să încurajeze cooperarea, să valorizeze
inițiativele publice și private, să acționeze pentru cunoașterea reciprocă a valorilor, istoriei,
culturii celor două unități administrativ teritoriale etc.
Districtul Prignitz, Landul Brandenburg din Republica Federală Germania a adresat
Consiliului Județean Alba invitația de a participa evenimentul organizat cu ocazia
aniversării a 30 de ani de la revoluția care a dus la căderea zidului Berlinului.Astfel, prin
adresa nr. 26679 din data de 03 decembrie 2019, transmisă de domnul Torsten Uhe ,
președintele Districtului Prignitz, se oferă Județului Alba oportunitatea de a participa la
evenimentul festiv cu ocazia aniversarii a 30 de ani de la revolutia care a dus la căderea
zidului Berlinului, tema acestui eveniment fiind : libertate, pace si Europa.
Acest eveniment de diplomație publică este un excelent prilej de demarare a
acțiunilor care au fost stabilite în cadrul Înțelegerii de Cooperare între județul Alba din
România și Districtul Prignitz, Landul Brandenburg din Republica Federală Germania.
Pentru Judeţul Alba, participarea la evenimentul organizat cu ocazia aniversării a 30 de ani
de la revoluția care a dus la căderea zidului Berlinului, va reprezenta o oportunitate de
consolidare a relaţiilor sale de cooperare cu Districtul Prignitz, precum şi un prilej de
stabilire de noi contacte utile, în vederea lărgirii cooperării cu parteneri externi.
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. b şi alin. 6 lit. a şi lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale 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, în cazuri temeinic justificate, la propunerea ordonatorilor
principali de credite, majorarea numărului de persoane prevăzute la alin. 1 şi alin. 2 se poate
aproba de către consiliile judeţene pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene,
precum şi pentru delegaţiile alcătuite din specialişti din cadrul instituţiilor şi autorităţilor
publice ale administraţiei publice locale - considerăm oportună aprobarea 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,
în perioada 27 ianuarie -01 februarie 2020, a următorilor reprezentanţi ai Judeţului Alba: Ion
DUMITREL - Preşedinte al Consiliului Judeţean Alba, Vasile BUMBU - Secretar al
Consiliului Judeţean 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 – Biroului relaţii internaţionale, diaspora, relaţii

publice şi comunicare al Consiliului Judeţean Alba, Elisabeta Ana ANDRONE – Șef Serviciu
- Serviciul Dezvoltare, Programe Și Guvernanța Corporativa al Consiliului Judeţean Alba. .
Deplasarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Districtul Prignitz - Landul Brandenburg,
Republica Federală Germania se va face cu cu autoturismul Toyota având numărul de
înmatriculare AB-01-PCJ şi cu autoturismul Dacia Duster având numărul de înmatriculare
AB-02-CJA.
Propunem, de asemenea, a se aproba proiectul de hotărâre în forma prezentată.
ADMINISTRATOR PUBLIC,
Dan POPESCU
ÎNTOCMIT,
Lia Dorica DOGARU

