
ROMÂNIA                       APROB 

JUDEŢUL ALBA                  PREȘEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 6199/18 martie 2021 

 

 

 

DOMNULE PREȘEDINTE 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 135 alin. 1 şi alin. 3 din 

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

propun 

 

convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „ordinară”, în ziua de 25 martie 2021 

 

 

 urmând a fi emisă o dispoziție în acest sens. 

Vă adresez respectuos rugămintea să aprobați ca Proiectul ordinii de zi să cuprindă:  

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

Județean Alba din data de 25 februarie 2021  

Redactat: Vasile Bumbu, secretar general al Judeţului Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 46/8 martie 2021 cu privire la modificarea valorii de inventar a 

unui bun imobil, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, ca urmare a recepţionării unor 

servicii de dirigenţie la obiectivul de investiţii „Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului ” 

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. 47/8 martie 2021 cu privire la actualizarea valorii de inventar a 

bunului imobil DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc  - Almaşu Mare - Zlatna 

(DN74), ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii  

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. 48/8 martie 2021 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și 

valorificării prin casare a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionate 

operatorului regional 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  

5. Proiect de hotărâre nr. 49/8 martie 2021 privind modificarea valorii de inventar a 

unui bun proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat către Societatea Comercială APA-

CTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, 

Înlocuire, Dezvoltare 

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. 50/8 martie 2021 privind aprobarea declasării și radierii din 

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

750 E: DN 75 - Sat Vacanţă - Vârtop 

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. 53/15 martie 2021 privind aprobarea radierii din Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 141 E: 

Cenade (DJ 141 C) - limită Judeţul Sibiu (Broşteni) precum și a modificării traseului și a 

lungimii  drumului județean DJ 141C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - limită 

Judeţul Sibiu 

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  

8. Proiect de hotărâre nr. 54/17 martie 2021 cu privire la aprobarea  închirierii prin 

licitație publică a unui spațiu  în suprafață de 12 mp, amplasat la etajul 1 al imobilului - 

proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, situat administrativ în localitatea Galda de Jos, str. 

Principală, nr. 367, 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  

9. Proiect de hotărâre nr. 55/17 martie 2021 privind aprobarea conturilor de execuţie ale 

bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetelor 

instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a bugetului 

creditelor interne 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, 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. 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 

10. Proiect de hotărâre nr. 56/17 martie 2021 privind încuviințarea cererii adresate 

Consiliului local al Comunei Săsciori, pentru transmiterea unui imobil - teren, din administrarea 

Consiliului local al Comunei Săsciori, 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  

11. Proiect de hotărâre nr. 57/17 martie 2021 privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

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  

12. Proiect de hotărâre nr. 58/17 martie 2021 privind exprimarea acordului cu privire la 

aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - 

proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în intravilanul comunei 

Săsciori, sat Răchita, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 76515 Săsciori sub nr. cad/top 913/b/2/1 



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 

13. Proiect de hotărâre nr. 59/17 martie 2021 cu privire la exprimarea acordului pentru 

închirierea unor imobile – construcții și teren aferent, cu destinația prestări servicii sociale de 

interes public,  proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea Direcției  

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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. 60/17 martie 2021 privind desemnarea reprezentatului 

Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale 

Alba” SA  

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  

15. Proiect de hotărâre nr. 61/17 martie 2021 privind aprobarea modificării 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

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 

16. Proiect de hotărâre nr. 62/17 martie 2021 cu privire la  acordarea unui mandat 

special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 

„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA 

Inițiator: Haţegan Marius Nicolae, Vicepreședintele 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  

17. Proiect de hotărâre nr. 63/18 martie 2021 privind încuviințarea cererii adresate 

Consiliului local al Municipiului Sebeş, pentru transmiterea unui imobil - teren, din domeniul 

public al Municipiului Sebeş şi din administrarea administrarea Consiliului local al Municipiului 

Sebeş în domeniul public al Judeţului Alba şi 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  

18. Proiect de hotărâre nr. 64/18 martie 2021 privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

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 

19. Proiect de hotărâre nr. 52/10 martie 2021 privind aprobarea inițierii procedurii de  

actualizare a Planului de  Amenajarea Teritoriului Județean Alba și a Caietului de Sarcini 

pentru achiziționarea serviciilor de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului 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, 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. 3 Comisia 

juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice 

20. Proiect de hotărâre nr. 51/9 martie 2021 privind aprobarea Statutului Județului 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, 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. 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 

21. Raportul privind situaţia gestionării bunurilor care aparţin Judeţului Alba pe anul 

2020 
Prezintă: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

22. Consultare Planuri anuale de acţiune privind serviciile sociale elaborate de autorităţi 

ale administraţiei publice locale din Judeţul Alba  

23.  Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 

Proiectul ordinii de zi va fi adus la cunoştinţă publică prin intermediul Direcţiei juridică 

şi administraţie publică prin afişare la sediul Consiliului Județean Alba și postare pe  pagina de 

internet www.cjalba.ro. 

 

Raportat la prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba, cu completările 

ulterioare; 

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

pandemiei de COVID-19,  

`- art. 178 alin. 1, art. 179 alin. 2 lit. a, 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, precum şi ale H.G. nr. 293/10 martie 2021 privind prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19 

Propun ca ședința să se desfăşoare „la distanţă”,  cu respectarea măsurilor de protecţie 

specială sanitare. 

 

Şedinţele Comisiilor de specialitate vor fi organizate conform opţiunii preşedinţilor 

acestor comisii cu prezenţa fizică sau în sistem audio/videoconferinţă. 

 

Având în vedere cele expuse anterior, vă rog sa dispuneți în consecință. 

Cu deosebit respect, 

 

Alba Iulia, 18 martie 2021 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

http://www.cjalba.ro/

