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INVITAŢIE 

 

 

 

            Domnului/doamnei consilier judeţean ___________________________________ 

 

 

 

Având în vedere prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

189/18 februarie 2021 cu privire la convocarea consilierilor județeni în ședință „ordinară”, în 

conformitate cu prevederile art. 179 alin. 2 lit. a,  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 

„ordinară” a Consiliului Judeţean Alba, care va avea loc în regim de audio/videoconferință, în 

data de 25 februarie 2021, ora 11
00

, cu următorul 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

 

 

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

Județean Alba din data de 28 ianuarie 2021  

Redactat: Vasile Bumbu, secretar general al Judeţului Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 25/11 februarie 2021 privind aprobarea modificării Statului de 

funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

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 şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia 

sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă 

3. Proiect de hotărâre nr. 26/11 februarie 2021 privind includerea unui bun în 

Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestuia către 

Societatea Comercială APA CTTA  S.A. Alba  

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 

4. Proiect de hotărâre nr. 27/11 februarie 2021 cu privire la actualizarea valorii de 

inventar a bunului imobil DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - 

Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită Judeţul Hunedoara, ca urmare a 

realizării unor lucrări de modernizare 

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 

5. Proiect de hotărâre nr. 28/11 februarie 2021 cu privire la actualizarea valorii de 

inventar a bunului imobil DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gâmbaş - Aiud (DN 1), ca 

urmare a realizării unor lucrări de modernizare  

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 

6. Proiect de hotărâre nr. 29/11 februarie 2021 cu privire la actualizarea valorii de 

inventar a bunului imobil DJ 107G: DJ107D (Ocna Mureş)-Noşlac-Căptalan-Copand-Stâna de 

Mureş-Găbud-Limită Judeţul Mureş, ca urmare a realizării unor lucrări de modernizare 

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 

7. Proiect de hotărâre nr. 30/11 februarie 2021 cu privire la desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în cadrul Comisiei de evaluare, supraveghere şi 

control al activităţii Fundaţiei pentru tineret judeţene Alba  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi 

artă, tineret, ONG - uri și sport 

8. Proiect de hotărâre nr. 31/12 februarie 2021 privind aprobarea Planului de menținere 

a calității aerului în Județul Alba 2021 – 2025 

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. 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 

9. Proiect de hotărâre nr. 32/16 februarie 2021 privind completarea componenței 

Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor 

de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 219/24 octombrie 2019 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare 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. 4 Comisia educație, cultură, 

culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport 

10. Proiect de hotărâre nr. 33/16 februarie 2021 privind aprobarea declasării și radierii 

din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a drumului județean  

DJ 107N: DN 1 - Miraslău - Cicău  

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 

11. Proiect de hotărâre nr. 34/16 februarie 2021 privind aprobarea devizului general 

actualizat la finalizarea lucrărilor de execuție  pentru obiectivul de investiţii Modernizare drum 

judeţean DJ103E: DN1 - Gârbova de Jos - Gârboviţa - Gârbova de Sus, Judeţul Alba , finanțat în 

cadrul Proiectului „MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ103E: DN1 - GÂRBOVA DE JOS 

- GÂRBOVIŢA - GÂRBOVA DE SUS, JUDEŢUL ALBA”, cod SMIS 125923, finanţat prin 

Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018 

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 



12. Proiect de hotărâre nr. 35/16 februarie 2021 privind aprobarea valorii actualizate a 

Proiectului „MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ103E: DN1 - GÂRBOVA DE JOS - 

GÂRBOVIŢA - GÂRBOVA DE SUS, JUDEŢUL ALBA”, cod SMIS 125923, finanţat prin 

Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018 

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 

13. Proiect de hotărâre nr. 36/16 februarie 2021 privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului - înscris în CF nr. 89582 Alba Iulia cu nr. cad/topo 985/1/1, casă 

cu 8 camere şi verandă -  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Primăverii, nr. 12, judeţul Alba 

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 

14. Proiect de hotărâre nr. 37/16 februarie 2021 privind aprobarea Reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, 

profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2021– 2022 

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 şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia 

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

15. Proiect de hotărâre nr. 39/17 februarie 2021 privind aprobarea Strategiei Judeţene a 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba de dezvoltare a serviciilor 

sociale 2021 – 2025 

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, 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 

16. Proiect de hotărâre nr. 40/17 februarie 2021 pentru aprobarea modificării articolului 

nr. 4 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 260/2020 privind aprobarea predării temporare în 

administrarea Consiliului Local al Comunei Fărău a unui tronson din drumul județean DJ 107D: 

Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău - Șilea - limita jud. Mureș,  situat  în 

intravilanul localității Fărău, în vederea realizării de lucrări de  reparare, întreţinere și 

modernizare 

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 

17. Proiect de hotărâre nr. 41/17 februarie 2021 privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

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 şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia 

sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă 

18. Raportul anual 2020 de activitate al Președintelui Consiliului Județean Alba cu 

privire la îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin şi a hotărârilor Consiliului Județean Alba 

Prezintă: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

19. Raportul anual 2020 de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba 2020 



Prezintă: Fracea Valentin Ioan – director general al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba 

20. Planul Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba pentru anul 2021 

Prezintă: Albani Rocchetti Simone, Președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Alba 

21.  Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 

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).  

 

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. 

 

 

p. SECRETAR GENERAL 

DIRECTOR EXECUTIV 

LILIANA NEGRUT 

 


