
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 9871/29 aprilie 2020 

 

 

 

PROPUNERE 

privind completarea ordinii de zi   

a ședinței „ordinarăˮ din data de 30 aprilie 2020 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 228/23 aprilie 

2020 cu privire la convocarea consilierilor județeni în ședință „ordinară” în ziua de 30 aprilie 

2020, precum și  prevederile art. 134 alin. 1 lit. a, art. 134 alin. 2, art. 134  alin. 5, art. 179 alin. 

1, art. 179 alin. 6 şi art. 249 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare, propun 

 

 

COMPLETAREA ORDINII DE ZI 

 

 

cu următoarele proiecte de hotărâri: 

1. 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 

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

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

gestionarea patrimoniului județului 

2. 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 

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 

3. 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 

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 

4. 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 

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 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 


