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Nr. 18323/12 august 2020 

 
 
 

PROPUNERE 
privind completarea ordinii de zi   

a ședinței „ordinarăˮ din data de 13 august 2020 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 287/6 august 

2020 cu privire la convocarea consilierilor județeni în ședință „ordinară” în ziua de 13 august 
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 
modificările şi completările ulterioare, propun 

 
COMPLETAREA ORDINII DE ZI 

 
cu următoarele proiecte de hotărâri: 
 

1. Proiect de hotărâre nr. 164/ 11 august 2020 privind actualizarea Programului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
eliminarea  traseului cod 29: Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în programul de transport 
public local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local. 
Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și 
ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de 
afaceri  
 

2. Proiect de hotărâre nr. 165/ 11 august 2020 cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a 
programelor sportive: „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în Județul Alba” al Asociaţiei 
Judeţene de Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2020-2021, „Echipa de volei feminin CSM 
VOLEI ALBA BLAJ - continuă să scrie istorie în voleiul feminin românesc în anul 2020 - 
CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent anului competiţional 2020 – 2021. 
Inițiatori: Domnii consilieri judeţeni RADU Călin, CHERECHEŞ Dan Ioan, SANDEA Dorin 
Gheorghe, FULEA Ioan şi CETERAŞ Marius Nicolae   
      

3. Proiect de hotărâre nr. 166/ 11 august 2020 pentru aprobarea repartizării pe unităţi 
administrativ-teritoriale din Județul Alba a sumelor pentru Programul privind elaborarea şi/sau 
actualizarea Panurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a Rgulamentelor Locale de 
Urbanism, pe anul 2020. 
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 
 

4. Proiect de hotărâre nr. 167/ 11 august 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, cu modificările si 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 
 

5. Proiect de hotărâre nr. 168/12 august 2020 privind aprobarea justificării impactului Proiectului 
„Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - 
Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş 
(DN 1)” asupra dezvoltării socio-economice la nivel județean/ regional, în vederea obținerii 
sprijinului financiar pentru elaborarea documentației tehnico–economice în cadrul Programului 
Operațional Asistență Tehnică  2014-2020. 
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 şi Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de 
afaceri  
 

6. Proiect de hotărâre nr. 169/12 august 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 social 
 

7. Proiect de hotărâre nr. 170/12 august 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 


