
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ordinii de zi  

a ședinței „ordinară” din data de 30 aprilie 2020 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în 

data de 30 aprilie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 228/23 aprilie 2020 privind 

convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „ordinară”, în ziua de 30 aprilie 2020; 

 - propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 9871/29 aprilie 2020 privind 

completarea ordinii de zi a ședinței „ordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba din data de 30 

aprilie 2020; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 71/20 martie 2020 privind 

aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 

Alba; 

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, cu completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Decretului Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea 

stării de urgenţă pe teritoriul României; 

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

completările ulterioare, emit următoarea  

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1.  Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa „ordinară”, din ziua de 30 aprilie 2020, 

ora 10
00

, ședință care are loc în regim de videoconferință, și care cuprinde:  

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

Județean Alba din data de 10 aprilie 2020 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 74/2 aprilie 2020 privind aprobarea modificării 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre nr. 79/7 aprilie 2020 privind aprobarea modificării 

Organigramei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Naţional al Unirii 

Alba Iulia  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre nr. 80/7 aprilie 2020 privind aprobarea Acordului de cooperare 

pentru implementarea proiectului de interes public judeţean „Creşterea capacităţii 

operaţionale la solicitările cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor 
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Inspectoratului de Poliție Județean Alba” încheiat între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre nr. 86/13 aprilie 2020 privind exprimarea acordului cu privire la 

aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Bucium, 

sat Bucium, judeţul Alba, înscris în CF 71276 Bucium sub nr. topo. 2797/1, 2803/1 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre nr. 87/15 aprilie 2020 privind aprobarea modificării Statului de 

funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre nr. 88/15 aprilie 2020 privind prelungirea perioadei de închiriere 

pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul 

Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre nr. 89/15 aprilie 2020 privind prelungirea perioadei de închiriere 

pentru două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29  mp, situate la subsolul imobilului din 

municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul 

Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre nr. 90/21 aprilie 2020 cu privire la modificarea valorii de 

inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în 

administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări 

de reparaţii capitale 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

10. Proiect de hotărâre nr. 91/21 aprilie 2020 privind aprobarea conturilor de execuţie 

ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor 

instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru 

trimestrul I al anului 2020 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

11. Proiect de hotărâre nr. 92/22 aprilie 2020 privind aprobarea instituirii unei restricții 

temporară parțială de circulație cu excepția riveranilor, pe un sector al drumului județean: DJ 

705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibișeni (DJ107A) - Vințu de Jos (DN7) - Vurpăr (DJ107A) 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

12. Proiect de hotărâre nr. 93/28 aprilie 2020 privind încuviințarea cererii adresate 

Consiliului Local al Comunei Galda de Jos, pentru prelungirea transmiterii imobilului - teren, 

categoria de folosinţă „drum”, din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  în 

administrarea Consiliului Județean Alba până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și 

modernizare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

13. Proiect de hotărâre nr. 94/29 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 43/14 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 

14. Proiect de hotărâre nr. 95/29 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 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, cu modificările şi completările ulterioare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

15. Proiect de hotărâre nr. 96/29 aprilie 2020 privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

16.  Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 



Art. 2. 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 

și Direcţiei juridică și administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 88 

Alba Iulia, 30 aprilie 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 135 alin. 7,  art. 

139 alin. 1, art. 139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu un număr 

de 33 voturi „pentru”.  

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

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 


