
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 8780/8 aprilie 2020 

 

 

 

PROPUNERE 

privind completarea ordinii de zi   

a ședinței „extraordinarăˮ din data de 10 aprilie 2020 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 223/6 aprilie 

2020 cu privire la convocarea consilierilor județeni în ședință „extraordinară” în ziua de 10 

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. 81/7 aprilie 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 107E: Aiud (DN1) - 

Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ107D)” 

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  

2. Proiect de hotărâre nr. 82/7 aprilie 2020 cu privire la aprobarea la nivelul Județului 

Alba a listei produselor ce se vor distribui în cadrul  Programului pentru școli al României, 

precum și stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 

2022-2023Inițiator: 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, 

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

specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială  

3. Proiect de hotărâre nr. 83/8 aprilie 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - Almașu Mare 

- Zlatna (DN 74)” 

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  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 


