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INVITAŢIE 

 

 

 

            Domnului/doamnei consilier judeţean ___________________________________ 

 

 

 

Având în vedere prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

382/4 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 9 decembrie 2020, ora 10
00

, cu următorul 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

 

 

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 27 noiembrie 2020  

Redactat: Vasile Bumbu, secretar general al Judeţului Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 264/3 decembrie 2020 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 186/13 august 2020 pentru aprobarea repartizării pe 

unităţi administrativ-teritoriale din Județul Alba a sumelor pentru Programul privind 

elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a 

Regulamentelor Locale de Urbanism, 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 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  

3. Proiect de hotărâre nr. 265/4 decembrie privind neexercitarea dreptului de preemţiune 

asupra imobilului - teren –  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, 

judeţul Alba, înscris în CF nr. 83808 Alba Iulia și CF nr. 83807 Alba Iulia 

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  

 

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. 382/4 

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 


