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DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „ordinară”, în ziua de 12 octombrie 2020 
 
 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Luând în considerare: 

- propunerea secretarului general al Judeţului Alba nr. 22052/5 octombrie 2020 cu privire 
la convocarea consilierilor judeţeni ai Judeţului Alba în şedinţă „ordinară” şi Proiectul ordinii de 
zi al şedinţei; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 71/20 martie 2020 privind 
aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba; 
 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, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației 
publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

 
 

DISPOZIȚIE  
 
 

Art. 1. (1) Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă „ordinară”, în ziua de luni, 12 
octombrie 2020, ora 1200. 

 (2) Locul desfăşurării şedinţei este sala de ședințe a Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului din municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 
68, judeţul Alba. 

(3) Având în vedere 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). 

(4) În caz de nevoie va fi utilizată pentru desfăşurarea şedinţei şi Aplicaţia Zoom 
Cloud Meeting.  

Art. 2. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa - parte integrantă a prezentei 
dispoziţii. 

Art. 3. (1) Procesul verbal şi proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoţite de 
referatele de aprobare şi rapoartele de specialitate, vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni 
prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică aflată în baza de date a Consiliului 
Judeţean Alba). 

   (2) Aducerea la cunoştinţă publică a materialelor înscrise pe ordinea de zi se face 
prin afişare pe  pagina de internet www.cjalba.ro 

Art. 4. (1) Consilierii judeţeni pot formula şi depune amendamente la proiectele de hotărâri 
înscrise pe ordinea de zi, până în data de 12 octombrie 2020 la ora 830.  

 (2) Propunerile, modificările, completările sau întrebările asupra proiectelor de 
hotărâri vor fi transmise prin e-mail secretarului general al Judeţului Alba până în data de 12 
octombrie  2020 la ora 830. 



Art. 5. (1) Prezenta dispoziție, se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, consilierilor judeţeni, persoanelor nominalizate, direcţiilor, 
serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba.      

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul 
Direcţiei juridică şi administraţie publică. 

 
 

                          Contrasemnează, 
       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 
        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.  324 
Alba Iulia, 5 octombrie 2020 



Anexa la Dispoziţia Preşedintelui  
Consiliului Judeţean Alba nr. 324/5 octombrie 2020 

 
 
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
a şedinţei „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 12 octombrie 2020 

 
 
 

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 
Județean Alba din data de 17 septembrie 2020 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 
2. Proiect de hotărâre nr. 186/15 septembrie 2020 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Alba, pentru anul şcolar 2020-2021 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al 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  
3. Proiect de hotărâre nr. 192/22 septembrie 2020 privind includerea unui bun în 

Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestuia către 
Societatea APA–CTTA  S.A. 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 

4. Proiect de hotărâre nr. 193/23 septembrie 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 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti - Poiana Vadului 

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului  
5. Proiect de hotărâre nr. 194/23 septembrie 2020 privind însuşirea documentaţiei 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 762B: DJ 762 - Avram Iancu 

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. 195/24 septembrie 2020 privind însuşirea documentaţiei 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 142B: Limită Judeţul Sibiu - Cetatea de Baltă 

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. 196/25 septembrie 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 705E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal 

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. 197/25 septembrie 2020 cu privire la aprobarea finanțării 

nerambursabile a programului sportiv „Susţinerea performanţei la nivel înalt pentru sportivii 



olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia în anul 2020” al Clubului Sportiv Unirea Alba 
Iulia, aferent anului competiţional 2020 

Inițiatori: consilierii judeţeni Fulea Ioan, Cherecheş Dan Ioan, Sandea Dorin Gheorghe, 
Radu Călin, Ceteraş Marius Nicolae 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 
strategii şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 

9. Proiect de hotărâre nr. 198/25 septembrie 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 142P: Crăciunelu de Jos (DN 14B) - Bucerdea Grânoasă 

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului  
10. Proiect de hotărâre nr. 199/29 septembrie 2020 privind aprobarea rezultatelor 

evaluării finale a managementului Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pentru perioada 
2017-2020 

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. 200/29 septembrie 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 141D: DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat - Limită Judeţul Sibiu 

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. Proiect de hotărâre nr. 201/30 septembrie 2020 privind însuşirea documentaţiei 

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 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir 

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului  
13. Proiect de hotărâre nr. 202/30 septembrie 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 750F: DN 75 - Poşaga de Jos 

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului  
14. Proiect de hotărâre nr. 203/30 septembrie 2020 privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului - teren –  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba 
Iulia, str. Take Ionescu, nr. 1A, judeţul Alba, înscris în CF nr. 102633  Alba Iulia 

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  

15. Proiect de hotărâre nr. 204/30 septembrie 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 106M: Cut (DN 1) - Câlnic 

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului  
16. Proiect de hotărâre nr. 205/30 septembrie 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 107U: DJ 107A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - 
Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc 

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului  
17. Proiect de hotărâre nr. 206/30 septembrie 2020 privind exprimarea acordului cu 

privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 
106K - proprietate publică  a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situate administrativ în intravilanul 
satului Secășel, comuna Ohaba, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70055 Ohaba 

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului  
18. Proiect de hotărâre nr. 207/30 septembrie 2020 privind aprobarea rezultatelor 

evaluării finale a managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pentru perioada 2017-
2020 

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  
19. Proiect de hotărâre nr. 208/30 septembrie 2020 privind aprobarea rezultatelor 

evaluării finale a managementului la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, pentru perioada 
2017-2020 

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  
20. Proiect de hotărâre nr. 209/30 septembrie 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 107N: DN1 - Miraslău - Cicău 

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului  
21. Proiect de hotărâre nr. 210/30 septembrie 2020 privind aprobarea Acordului de 

parteneriat ce va fi încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea proiectului „Sprijin la 
nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 
2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice 
(tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau 
drumuri de legătură”, în vederea depunerii cererii de finanțare pentru pregătirea de proiecte în 
domeniul infrastructură rutieră de interes județean, 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 şi Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului  

22. Proiect de hotărâre nr. 211/29 septembrie 2020 privind aprobarea rezultatelor 
evaluării finale a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, pentru perioada 
2017-2020 

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  
23. Proiect de hotărâre nr. 212/5 octombrie 2020 cu privire la cuprinderea bunului imobil 

Terenuri „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă 
potabilă”,situat administrativ în localitatea Alba Iulia, în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Județului Alba şi concesionarea acestuia către Societatea Comercială APA-
CTTA S.A. Alba, precum şi aprobarea constituirii dreptului de servitute de trecere asupra 
terenului cu nr. cadastral 113207  

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  

24. Proiect de hotărâre nr. 213/5 octombrie 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 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al 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 

25. Proiect de hotărâre nr. 214/5 octombrie 2020 privind atribuirea directă, prin măsuri de 
urgenţă, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate, pe trasee din Programul 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 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al 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 

26. Proiect de hotărâre nr. 215/5 octombrie 2020 pentru aprobarea „Planului operativ de 
acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă 
2020-2021” 

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 

27. Proiect de hotărâre nr. 216/5 octombrie 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul „Reabilitare şi consolidare drum Galda de Jos (intersecţie cu DJ 
107H - drum acces la Centru Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos)” 

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  

28. Proiect de hotărâre nr. 217/5 octombrie 2020 privind aprobarea componenței comisiilor 
de evaluare a concursurilor de proiecte de management la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba 
Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul 
de Cultură „Augustin Bena” Alba, precum și a secretariatelor acestora 

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  
29. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 
                          Contrasemnează, 
       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 
        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   
 
 

 


