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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 16 iulie 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 „extraordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 6 iulie 2020 
Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 
2. Proiect de hotărâre nr. 110/4 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud” 
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. 111/4 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş” 
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 
4. Proiect de hotărâre nr. 112/4 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Gârbova” 
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 
5. Proiect de hotărâre nr. 134/30 iunie 2020 privind exprimarea acordului cu privire la 

aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 670C - 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Săsciori, sat 
Dumbrava, intravilan nr. 25, judeţul Alba 

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. 135/30 iunie 2020 privind exprimarea acordului cu privire la 

aprobarea Proceselor verbale de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilele situate administrativ în intravilan la nr. 57, 
respectiv nr. 195 în comuna Ocoliş, sat Ocoliş, judeţul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 
7. Proiect de hotărâre nr. 137/2 iulie 2020 privind exprimarea acordului cu privire la 

aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Întregalde, 
sat Întregalde, nr. 38, judeţul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 
8. Proiect de hotărâre nr. 139/8 iulie 2020 privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 
UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 



asupra drumului judeţean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - 
Răchita - DN 67C (Sebeşel) 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 
9. Proiect de hotărâre nr. 140/8 iulie 2020 privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale 

a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2019 
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 
10. Proiect de hotărâre nr. 141/8 iulie 2020 privind aprobarea rezultatelor evaluării 

anuale a managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2019 
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 
11. Proiect de hotărâre nr. 142/8 iulie 2020 privind aprobarea rezultatelor evaluării 

anuale a managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe anul 2019 
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 
12. Proiect de hotărâre nr. 143/8 iulie 2020 privind aprobarea rezultatelor evaluării 

anuale a managementului la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, pe anul 2019 
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 
13. Proiect de hotărâre nr. 144/8 iulie 2020 privind aprobarea modificării Statului de 

funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” 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 
14. Proiect de hotărâre nr. 145/8 iulie 2020 privind aprobarea modificării Statului de 

funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 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. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 
15.  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. 

Raportat la prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 71/20 martie 2020 privind aprobarea 

completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba; 
- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19; 
Având în vedere prevederile art. 178 alin. 1, art. 179 alin. 2 lit. a, 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, 
astfel cum au fost modificate şi completate prin O.U.G. nr. 61/2020, 

ședința va avea loc „la distanţă”,  în regim de audio/videoconferință. 
Având în vedere cele expuse anterior, vă rog sa dispuneți în consecință. 
Cu deosebit respect, 

  Alba Iulia, 9 iulie 2020 
 
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 


