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DOMNULE PREȘEDINTE 

 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 135 alin. 1 şi alin. 3 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun 

 

 

convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „ordinară”, în ziua de 14 februarie 2020 

 

 

 urmând a fi emisă o dispoziție în acest sens. 

Vă adresez respectuos rugămintea să aprobați ca Proiectul ordinii de zi să cuprindă:  

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

Județean Alba din data de 23 ianuarie 2020. 

Redactat: Vasile BUMBU, Secretar general al Județului Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 16/22 ianuarie 2020 privind aprobarea Reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, 

profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020– 2021 

Inițiator: Dumitru FULEA, 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  

3. Proiect de hotărâre nr. 17/22 ianuarie 2020 privind aprobarea scoaterii din funcțiune 

și valorificării prin casare a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionate 

operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

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

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

gestionarea patrimoniului județului 

4. Proiect de hotărâre nr. 18/4 februarie 2020 privind aprobarea predării temporare în 

administrarea Consiliul Local al Comunei Livezile a unor tronsoane din drumul județean DJ 

107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 

107I),  aflate  în intravilanul satelor aparținătoare Comunei Livezile, în vederea realizării de 

lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

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

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

gestionarea patrimoniului județului 

5. Proiect de hotărâre nr. 19/4 februarie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală - Post Trafo Spital” (joasă tensiune) la 

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

Inițiator: Ion DUMITREL, 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 și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

6. Proiect de hotărâre nr. 20/4 februarie 2020 privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională 

Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog” 



Inițiator: Ion DUMITREL, 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 

și Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 

7. Proiect de hotărâre nr. 21/4 februarie 2020 privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție 

Județean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” 

Inițiator: Ion DUMITREL, 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 

și Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 

8. Proiect de hotărâre nr. 22/4 februarie 2020 privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul 

Proiectului „Prietenii pompierilor” 

Inițiator: Ion DUMITREL, 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 

și Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 

9. Proiect de hotărâre nr. 23/4 februarie 2020 privind aprobarea încheierii unui Acord de 

Asociere încheiat între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2020 

Inițiator: Ion DUMITREL, 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 

și Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 

10. Proiect de hotărâre nr. 24/4 februarie 2020 privind aprobarea schimbării destinaţiei 

unui bun imobil din spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru activităţi medicale, pe o perioadă 

nedeterminată, pentru imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul 

Alba, înscris în Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit 

dreptul de administrare în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

Inițiator: Ion DUMITREL, 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. 4 Educație, cultură, tineret, 

ONG-uri și sport și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

11. Proiect de hotărâre nr. 25/5 februarie 2020 privind aprobarea Procesului verbal de 

vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - proprietate publică a UAT - 

Judeţul Alba, cu imobilul înscris în CF nr. 11 Ocoliş, nr. topo. 36, situat administrativ în comuna 

Ocoliş, sat Ocoliş, nr. 176, judeţul Alba 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 

12. Proiect de hotărâre nr. 26/5 februarie 2020 privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

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

juridică și ordine publică 

13. Proiect de hotărâre nr. 27/6 februarie 2020 privind aprobarea documentaţiei 

cadastrale de apartamentare imobil situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, 

județul Alba  

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 

14. Proiect de hotărâre nr. 28/6 februarie 2020 privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul 

județean de baschet” (liceu băieţi), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) 



Inițiator: Ion DUMITREL, 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 

și Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 

15. Proiect de hotărâre nr. 29/7 februarie 2020 privind aprobarea Bugetului de venituri 

și cheltuieli pentru anul 2020 al  Societății „Parcul Industrial Cugir” SA 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

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

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

16. Proiect de hotărâre nr. 30/7 februarie 2020 privind aprobarea Bugetului de venituri 

și cheltuieli pentru anul 2020 al  Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

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

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

17. Proiect de hotărâre nr. 31/7 februarie 2020 privind stabilirea salariilor de bază 

pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă 

funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

Inițiator: Ion DUMITREL, 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 

și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

18. Proiect de hotărâre nr. 32/7 februarie 2020 privind aprobarea modificării Statului de 

funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

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

strategii şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 

19. Proiect de hotărâre nr. 33/7 februarie 2020 privind aprobarea modificării 

Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

Inițiator: Ion DUMITREL, 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 

20. Proiect de hotărâre nr. 34/7 februarie 2020 privind aprobarea predării temporare în 

administrarea Consiliul Local al Comunei Bucerdea Grânoasă a unui tronson din drumul 

județean DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă,  aflat  în intravilanul 

localității Bucerdea Grânoasă, în vederea realizării sistemului de colectare și evacuare al apelor 

pluviale 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

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

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

gestionarea patrimoniului județului 

21. Proiect de hotărâre nr. 35/7 februarie 2020 privind aprobarea predării temporare în 

administrarea Consiliul Local al Comunei Berghin a unor tronsoane din drumurile județene DJ 

107 și DJ 106I,  aflate  în intravilanul localităților aparținătoare UAT Berghin, în vederea 

realizării de lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

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

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

gestionarea patrimoniului județului 

22. Proiect de hotărâre nr. 36/7 februarie 2020 privind  acordarea de sprijin financiar 

unor unităţi de cult din judeţul Alba, aparținând cultelor religioase recunoscute din România 

Inițiatori: consilierii judeţeni Raul Dumitru CHIRIAC, Monica FLOREA, Gheorghe 

FENEŞER, Cătălin Răzvan COMŞA 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 

23. Proiect de hotărâre nr. 37/7 februarie 2020 pentru aprobarea repartizării pe unităţi 

administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe 



venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, precum și repartizarea sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și 

comunale pentru anul 2020 

Inițiator: Ion DUMITREL, 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 și 

Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

24. Proiect de hotărâre nr. 38/7 februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea 

excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020 

Inițiator: Ion DUMITREL, 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 și 

Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

25. Proiect de hotărâre nr. 39/7 februarie 2020 privind aprobarea bugetului general al 

Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba,  a bugetului fondurilor externe nerambursabile 

şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  

pe anul 2020 

Inițiator: Ion DUMITREL, 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 și 

Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

26.  Planul strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba pentru anul 2020 

Prezintă: consilier judeţean Simone Albani ROCCHETTI - Preşedintele Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Alba  

27. Raportul anual de activitate al Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba pentru 

perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019 

Prezintă: Vasile BUMBU – Secretar general al Județului Alba, Preşedintele Comisiei 

pentru Protecţia Copilului Alba 

28. Raportul anual de activitate al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019 

Prezintă: dr. Teodora MARCHIDANU - Preşedintele Comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap  Alba  

29. Raportul anual de activitate al Președintelui Consiliului Județean Alba cu privire la 

îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin şi a hotărilor Consiliului Judeţean Alba, pe anul 2019 

Prezintă: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

30. Consultarea Planurilor anuale de acţiune privind serviciile sociale elaborate de 

autorităţi ale administraţiei publice locale din Judeţul Alba. 

31.  Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 

Proiectul ordinii de zi va fi adus la cunoştinţă publică prin intermediul Direcţiei juridică 

şi administraţie publică prin afişare la sediul Consiliului Județean Alba și postare pe  pagina de 

internet www.cjalba.ro. 

Având în vedere cele expuse anterior, vă rog sa dispuneți în consecință. 

Cu deosebit respect, 

  Alba Iulia, 7 februarie 2020 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

http://www.cjalba.ro/

