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INVITAŢIE 

 

 

 

            Domnului/doamnei consilier judeţean ___________________________________ 

 

 

 

Având în vedere prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

228/23 aprilie 2020 cu privire la convocarea consilierilor județeni în ședință „ordinară”, în 

conformitate cu prevederile art. 179 alin. 2 lit. a,  art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 134 alin 5 lit. 

f și art. 243 alin. 1 lit. f  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  vă adresez 

respectuos rugămintea și invitația să participaţi la şedinţa „ordinară” a Consiliului Judeţean Alba, 

care va avea loc în regim de videoconferință, în data de 30 aprilie 2020, ora 10
00

, cu următorul 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

 

 

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 

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

juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

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 

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

juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 

sport 

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 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 

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

strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 

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

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 

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 



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 

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

juridică și ordine publică 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 

12.  Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi însoţite de anexele corespunzătoare, 

referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte documente conexe vă 

sunt puse la dispoziţia dumneavoastră prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică 

aflată în baza de date a Consiliului Judeţean Alba). 

De asemenea aveţi posibilitatea de a accesa materialele înscrise pe ordinea de zi şi de pe  

pagina de internet www.cjalba.ro 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 134 alin. 5 lit. f din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ vă adresez invitaţia de a formula şi depune 

amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei. 

 



Precizez faptul că în conformitate cu prevederile art. 180 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ „prezenţa consilierilor judeţeni la şedinţele consiliului judeţean şi 

ale comisiilor de specialitate este obligatorie”, acelaşi act normative precizând şi cazurile în care 

absenţa poate fi considerate motivată (conform prevederilor art. 183 alin. 3 coroborat cu art. 137 

alin. 2-5).   

 

În contextul hotărârilor adoptate de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de 

Urgenţă, care au ca obiect măsurile suplimentare de prevenire, protecţie şi combatere a infecţiilor 

cu noul Coronavirus, accesul publicului în sala de şedinţă va fi limitat (cu excepţia 

reprezentanţilor mass-media).  

Raportat la prevederile O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul 

stării de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare şi ale Decretului Preşedintelui 

României nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul 

României, şedinţa se va desfăşura în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 71/20 martie 2020 privind aprobarea completării Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Alba „la distanţă”,  în regim de videoconferință. 

 

Şedinţele comisiilor de specialitate vor avea loc de asemenea „la distanţă”,  în regim de 

videoconferință (în aceleaşi condiţii în care se desfăşoară şi şedinşa ordinară), la convocarea 

preşedinţilor comisiilor de specialitate, în limita posibilităţilor, conform recomandării cuprinsă în 

art. 6 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 228/23 aprilie 2020. 

 

Vă adresez respectuos rugămintea să vă conformaţi măsurilor dispuse şi să raspundeţi 

telefonic sau prin e-mail unor eventuale solicitări, până la data şedinţei. 

 

Cu mulţumiri pentru înţelegere şi colaborare, vă asigur de sprijinul echipei din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 


