
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 22542/9 octombrie 2020 

 
 

PROPUNERE 
privind completarea ordinii de zi   

a ședinței „ordinarăˮ din data de 12 octombrie 2020 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba                  

nr. 324/5 octombrie 2020 cu privire la convocarea consilierilor județeni în ședință „ordinară” 
în ziua de 12 octombrie 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. 218/ 8 octombrie 2020 privind înlocuirea reprezentantului UAT – 
JUDEŢUL ALBA în Adunarea Generală a Asociaţilor a „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA”. 
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  
 

2. Proiect de hotărâre nr. 219/ 8 octombrie 2020 privind aprobarea conturilor de execuţie ale 
bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile, a bugetelor 
instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a bugetului 
creditelor interne pentru trimestrul III al anului 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 
 

3. Proiect de hotărâre nr. 220/ 8 octombrie 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 socială 
 



4. Proiect de hotărâre nr. 221/ 8 octombrie 2020 privind rectificarea bugetului general al Judeţului 
Alba, a bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile 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 
 

5. Proiect de hotărâre nr. 222/ 8 octombrie 2020 privind aprobarea Caietului de obiective în 
vederea organizării și desfășurării concursului pentru analizarea noului proiect de management al 
managerului Centrului de Cultură „Augustin Bena” 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 

 
6. Proiect de hotărâre nr. 223/ 8 octombrie 2020 privind aprobarea Caietului de obiective în 

vederea organizării și desfășurării concursului pentru analizarea noului proiect de management al 
managerului Muzeului Naţional al Unirii 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 

 
7. Proiect de hotărâre nr. 224/ 8 octombrie 2020 privind aprobarea Caietului de obiective în 

vederea organizării și desfășurării concursului pentru analizarea noului proiect de management al 
managerului 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 

 
8. Proiect de hotărâre nr. 225/ 8 octombrie 2020 privind aprobarea Caietului de obiective în 

vederea organizării și desfășurării concursului pentru analizarea noului proiect de management al 
managerului Teatrului de Păpuşi 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 

 
 

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 


