
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ordinii de zi  

a ședinței „extraordinară” din data de 29 decembrie 2020 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință 

în data de 29 decembrie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 394/24 decembrie 2020 privind 

convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „extraordinară”, în ziua de 29 decembrie 2020; 

 - propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 28798/28 decembrie 2020 

privind completarea ordinii de zi a ședinței „extraordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba din data de 

29 decembrie 2020; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 178 alin. 2, art. 179 alin. 2 lit. b, 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; 

- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19; 

- H.G. nr. 1065/11 decembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe 

durata acesteia 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 şi completările ulterioare, adoptă următoarea  

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1.  Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa „extraordinară”, din data de 29 decembrie 

2020, ora 10
00

, care cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre nr. 288/28 decembrie 2020 privind constatarea încetării de drept, 

înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului TODOSIU 

Beniamin 

            Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

           2. Proiect de hotărâre nr. 289/28 decembrie 2020 privind rectificarea bugetului general 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 

3. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 22 decembrie 2020  

Redactat: Vasile Bumbu, secretar general al Judeţului Alba 

4. Proiect de hotărâre nr. 272/9 decembrie 2020 cu privire la renunţarea încuviințării 

cererii adresate Consiliului local al Orașului Abrud, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul 

public al Orașului Abrud și din administrarea Consiliului local al Orașului Abrud, în domeniul 

public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 222/24 octombrie 2019  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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5. Proiect de hotărâre nr. 284/21 decembrie 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 IV al anului 2020 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre nr. 286/23 decembrie 2020 privind constatarea încetării de drept, 

înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean  al domnului MATIEŞ 

Călin-Gheorghe 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre nr. 287/24 decembrie 2020 privind aprobarea Planului anual de 

acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Judeţului Alba 

pentru anul 2021 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre nr. 285/21 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentanţilor 

Judeţului Alba în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul 

Transilvaniei” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

            

 

Art. 2. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba și Direcţiei juridică 

și administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 317 

Alba Iulia, 29 decembrie 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 135 alin. 7,  art. 139 

alin. 1, art. 139 alin. 5 lit. lit. c şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare,  cu un număr de 31 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 31                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 


