
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 26412/25 noiembrie 2020 

 

 

 

PROPUNERE 

privind completarea ordinii de zi   

a ședinței „extraordinarăˮ din data de 27 noiembrie 2020 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 375 din 23 

noiembrie 2020 cu privire la convocarea consilierilor județeni în ședință „extraordinară” în 

ziua de 27 noiembrie 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. 258/18 noiembrie 2020 privind  reanalizarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 208/17 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea 

Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a programelor sportive, 

aprobat prin Hotărârea nr. 265/24 august 2017, cu modificările şi completările ulterioare 

Inițiatori: consilierii judeţeni: Cherecheş Dan Ioan, Mocan Maria-Mirela, Barb 

Cristian, Dărămuş Eugenia-Marcela, Trîmbiţaş Petronela Camelia 
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. 4 

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

2. Proiect de hotărâre nr. 263/25 noiembrie 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 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 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 


