
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

SECRETAR GENERAL 

Nr. 28727/24 decembrie 2020 

 

INVITAŢIE 

 

            Domnului/doamnei consilier judeţean ___________________________________ 

 

 

Având în vedere prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

394/24 decembrie 2020 cu privire la convocarea consilierilor județeni în ședință 

„extraordinară”, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 2 lit. b,  art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 134 alin 5 lit. f și art. 243 alin. 1 lit. f  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  vă adresez respectuos rugămintea și 

invitația să participaţi la şedinţa „extraordinară” a Consiliului Judeţean Alba, care va avea loc în 

regim de audio/videoconferință, în data de 29 decembrie 2020, ora 10
00

, cu următorul 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

 

1. 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 

2. 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 

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 

3. 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 

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, Comisia 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 

4. 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 

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

publică locală, etică și apărarea ordinii publice  



5. 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 

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. 6  

Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă 

6. 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 

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  

 

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi însoţite de anexele corespunzătoare, 

referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte documente conexe vă 

sunt puse la dispoziţia dumneavoastră prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică 

aflată în baza de date a Consiliului Judeţean Alba). 

De asemenea aveţi posibilitatea de a accesa materialele înscrise pe ordinea de zi şi de pe  

pagina de internet www.cjalba.ro 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 134 alin. 5 lit. f din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, vă 

adresez invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe 

ordinea de zi a şedinţei. 

Precizez faptul că în conformitate cu prevederile art. 180 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, „prezenţa consilierilor 

judeţeni la şedinţele consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie”, 

acelaşi act normativ precizând şi cazurile în care absenţa poate fi considerată motivată (conform 

prevederilor art. 183 alin. 3 coroborat cu art. 137 alin. 2-5).   

În contextul hotărârilor adoptate de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de 

Urgenţă, care au ca obiect 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).  

Raportat la prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi ale art. 178 alin. 1, 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 şi completările ulterioare, astfel cum au fost 

modificate şi completate prin O.U.G. nr. 61/2020, şedinţa se va desfăşura în conformitate şi 

repectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba „la 

distanţă”,  în regim de audio/videoconferință. 

Şedinţele comisiilor de specialitate vor avea loc de asemenea „la distanţă”,  în regim de 

audio/videoconferință (în aceleaşi condiţii în care se desfăşoară şi şedinţa ordinară), la 

convocarea preşedinţilor comisiilor de specialitate, în limita posibilităţilor, conform 

recomandării cuprinsă în art. 6 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

394/24 decembrie 2020. 

Vă adresez respectuos rugămintea să vă conformaţi măsurilor dispuse şi să raspundeţi 

telefonic sau prin e-mail unor eventuale solicitări, până la data şedinţei. 

Cu mulţumiri pentru înţelegere şi colaborare, vă asigur de sprijinul echipei din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 


