
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 4229/23 februarie 2021 

PROPUNERE 

privind completarea ordinii de zi   

a ședinței „ordinarăˮ din data de 25 februarie 2021 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Având în vedere Dispoziția Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 189/18 

februarie 2021 privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „ordinară”, în ziua de 

25 februarie 2021, 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 hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre nr. 42/22 februarie 2021 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului 

local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al 

Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, în 

domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean 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 

2. Proiect de hotărâre nr. 43/22 februarie 2021 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de 

actualizare date imobil - modificarea suprafeţei imobilului înscris în CF 81087 - Alba Iulia 

intravilan - proprietate publică a Judeţului 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 

3. Proiect de hotărâre nr. 44/23 februarie 2021 privind aprobarea Devizului General actualizat și 

a Actului Adițional nr.1 la Acordul de parteneriat nr.9715/8273 din 25 mai 2017, încheiat între 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării 

proiectului „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei 

energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – 

Clădiri publice 

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 şi Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, 

protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă. 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 


