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 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, cu modificările şi completările ulterioare, 

propun 

 

 

convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „ordinară”, în ziua de 5 noiembrie 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 30 octombrie 2020 (care va fi redactat prin grija secretarului general al 

judeţului Alba imediat după finalizarea şedinţei) 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 230/23 octombrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia 

amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și 

administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia 

juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate 

nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport, Comisiei de specialitate 

nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii 

internaţionale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, 

protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă 

3. Proiect de hotărâre nr. 233/27 octombrie 2020 privind prelungirea aplicării prevederilor 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei 

Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al 

corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-3, 

proprietate publică a Judeţului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia 

amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și 

administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia 

juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de 

specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă 

4. Proiect de hotărâre nr. 234/27 octombrie 2020 privind însuşirea documentaţiei 

cadastrale de actualizare date imobil - modificarea suprafeţei imobilului (diminuare) înscris în CF 

73107 - Zlatna extravilan - proprietate publică a Judeţului Alba  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 



Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, 

arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi 

privat al județului 

5. Proiect de hotărâre nr. 235/27 octombrie 2020 privind aprobarea predării temporare în 

administrarea Consiliului Local al Comunei Fărău a unui tronson din drumul județean DJ 107D: 

Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău - Șilea - limita jud. Mureș,  situat  în 

intravilanul localității Fărău, în vederea realizării de lucrări de  reparare, întreţinere și 

modernizare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia 

amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și 

administrarea domeniului public şi privat al județului 

6. Proiect de hotărâre nr. 236/27 octombrie 2020 privind aprobarea declanșării procedurii 

de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății „Parcul Industrial Cugir SA” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, 

administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 5 

Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii 

internaţionale, agricultură și mediu de afaceri  

7. Proiect de hotărâre nr. 237/27 octombrie 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 Comisia juridică, administrație 

publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia 

educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport 

8. Proiect de hotărâre nr. 238/27 octombrie 2020 cu privire la actualizarea valorii de 

inventar a bunului imobil DJ 107D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău - Șilea 

- limita jud. Mureș, ca urmare a realizării lucrărilor de amenajare a trotuarelor și a sistemului de 

colectare și evacuare ape pluviale; 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia 

amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și 

administrarea domeniului public şi privat al județului 

9. Proiect de hotărâre nr. 239/28 octombrie 2020 privind aprobarea modificării Statului de 

funcții al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație 

publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia 

educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport 

10. Proiect de hotărâre nr. 240/28 octombrie 2020 privind aprobarea modificării 

Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație 

publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia 

sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă 

11. Proiect de hotărâre nr. 241/29 octombrie 2020 cu privire la  acordarea unui mandat 

special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 

„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA 

Inițiator: Haţegan Marius-Nicolae, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii 

publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, 

agricultură și mediu de afaceri  

12. Proiect de hotărâre nr. 242/29 octombrie 2020 privind rectificarea Bugetului de 

venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al  Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA 



Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii 

publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, 

agricultură și mediu de afaceri  

13. Proiect de hotărâre nr. 243/29 octombrie 2020 rectificarea Bugetului de venituri și 

cheltuieli pentru anul 2020 al  Societății „Parcul Industrial Cugir” SA 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii 

publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, 

agricultură și mediu de afaceri  

14. Proiect de hotărâre nr. 244/29 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 Comisia juridică, administrație 

publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii 

publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, 

agricultură și mediu de afaceri  

15. Proiect de hotărâre nr. 245/29 octombrie 2020 privind aprobarea valorificării unui 

volum de 139 mc lemn din specia plop proveniți din tăierea arborilor din zona drumului județean 

DJ704A: DN7(Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN67C(Sebeșel) 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia 

amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și 

administrarea domeniului public şi privat al județului 

16. 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; 

- H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând 

cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 

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, 

Propun ca ședința să se desfăşoare „la distanţă”,  în regim de audio/videoconferință. 

Având în vedere cele expuse anterior, vă rog sa dispuneți în consecință. 

Cu deosebit respect, 

  Alba Iulia, 29 octombrie 2020 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

http://www.cjalba.ro/

