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DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „ordinară”, în ziua de 27 mai 2021 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Luând în considerare: 

- propunerea secretarului general al Judeţului Alba nr. 11221/20 mai 2021 cu privire la 

convocarea consilierilor judeţeni ai Judeţului Alba în şedinţă „ordinară” şi Proiectul ordinii de zi 

al şedinţei; 

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

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

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile: 

- 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 și 

completările ulterioare; 

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

pandemiei de COVID-19; 

- H.G. nr. 531/11 mai 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 

acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

 

 

DISPOZIȚIE  

 

 

Art. 1. (1) Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă „ordinară”, în ziua de joi, 27 mai 

2021, ora 12
00

, ședință care va avea loc, „la distanţă”,  în regim de audio/ videoconferință. 

(2) Locul desfăşurării şedinţei este sediul Consiliului Judeţean Alba, camera 4 A, 

(parter) din municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba. 

(3) Aplicaţia utilizată pentru desfăşurarea şedinţei este Zoom Cloud Meeting  

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde: 

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

Județean Alba din data de 12 aprilie 2021  

Redactat: Vasile Bumbu, secretar general al Judeţului Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 101/22 aprilie 2021 privind aprobarea predării temporare în 

administrarea Consiliului Local al Comunei Hopârta a unui tronson din drumul județean DJ 107 

E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D),  aflate  

în intravilanul localității Hopârta, în vederea realizării de lucrări de  reparare, întreţinere, 

reabilitare și modernizare 

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. 102/22 aprilie 2021 privind aprobarea predării temporare în 

administrarea Consiliului Local al Comunei Vințu de Jos a unui tronson din drumul județean DJ 

107C: DJ 107 (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7,  



aflate  în intravilanul localității Vințu de Jos, în vederea realizării de lucrări de  reparare, 

întreţinere, reabilitare 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  

4. Proiect de hotărâre nr. 103/22 aprilie 2021 privind desemnarea reprezentantului 

asiguraţilor, delegat din partea Consiliului Judeţean Alba în Adunarea Reprezentanţilor a Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, 

evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă 

5. Proiect de hotărâre nr. 104/22 aprilie 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, 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 

6. Proiect de hotărâre nr. 105/23 aprilie 2021 privind constatarea încetării de drept, 

înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean  al domnului DAVID 

Mihail  

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 

7. Proiect de hotărâre nr. 108/5 mai 2021 privind exprimarea acordului cu privire la 

aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 762 - 

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

comunei Vidra, sat Bobăreşti, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70577 Vidra sub nr. cad/top 2072 

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 

8. Proiect de hotărâre nr. 109/7 mai 2021 privind exprimarea acordului cu privire la 

aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A - 

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

comunei Blandiana, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70589 Blandiana sub nr. cad/top 1924 

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 

9. Proiect de hotărâre nr. 110/12 mai 2021 privind aprobarea documentaţiei cadastrale 

de dezmembrare a imobilului teren, aferent fostei Captări apă dren Bărăbanţ, înscris în CF nr. 

82900 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba - 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  

10. Proiect de hotărâre nr. 111/12 mai 2021 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare 

rurală a Judeţului Alba 2021-2027” 

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 

11. Proiect de hotărâre nr. 112/13 mai 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 

12. Proiect de hotărâre nr. 113/14 mai 2021 privind aprobarea încheierii Protocolului de 

colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Regia Națională a 

Pădurilor - Romsilva - Direcția Silvică Alba, în vederea desfăşurării activității de identificare, 

prevenție, intervenție de urgență și recoltare a  arborilor de pe terenurile administrate/aflate în 

proprietatea Consiliului Județean Alba sau a ROMSILVA, din zona drumurilor județene, care 

prezintă un potențial pericol asupra participanților la traficul rutier 

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. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, 

turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri  

13. Proiect de hotărâre nr. 114/18 mai 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, Vicepreședinte al 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  

14. Proiect de hotărâre nr. 115/19 mai 2021 privind aprobarea modificării 

Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 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  

15. Proiect de hotărâre nr. 116/19 mai 2021 privind aprobarea „Strategiei de conservare 

și protecție a naturii privind ariile protejate din Județul Alba 2021-2026” 

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 

16. Proiect de hotărâre nr. 117/20 mai 2021 privind aprobarea modificării componenţei 

Comitetului judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia 

Generală 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, 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 

17. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

Art. 3. (1) Procesul verbal şi proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoţite de 

referatele de aprobare şi rapoartele de specialitate, vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni 

prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică aflată în baza de date a Consiliului 

Judeţean Alba). 

   (2) Aducerea la cunoştinţă publică a materialelor înscrise pe ordinea de zi se face 

prin afişare pe  pagina de internet www.cjalba.ro 

Art. 4. (1) Consilierii judeţeni pot formula şi depune amendamente la proiectele de 

hotărâri înscrise pe ordinea de zi, până în data de 26 mai 2021 la ora 14
00

.  

 (2) Propunerile, modificările, completările sau întrebările asupra proiectelor de 

hotărâri vor fi transmise prin e-mail secretarului general al Judeţului Alba până în data de 26 mai 

2021 la ora 14
00

. 

Art. 5. (1) Pentru desfăşurarea în condiţii normale a şedinţei „ordinară” şi a şedinţelor 

comisiilor de specialitate vor fi respectaţi următorii paşi: 

 Conectarea  la aplicaţia Zoom Cloud Meeting pe tableta, telefon sau laptop 

 Accesarea linkului de invitaţie, Invitation URL, primit pe e-mail, pentru a intra în 

şedinţa on-line 

 Confirmarea prezenţei la şedinţă la apelul efectuat de secretarul general al Judeţului 

Alba 

 Aprobarea ordinii de zi propusă de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

 Dezbateri asupra proiectelor de hotărâri 

 Votul asupra proiectelor de hotărâri  

Art. 6. (1) Recomand ca şedinţele comisiilor de specialitate să fie organizate „la distanţă”,  

în sistem audio/videoconferinţă, în cursul zilei de joi, 27 mai 2021, după următorul program: 

Comisia de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii, începând cu ora 9
00

 

Comisia de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, 

investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, 

începând cu ora 9
30

 

Comisia de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 

apărarea ordinii publice, începând cu ora 10
00

 

Comisia de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri 

și sport, începând cu ora 10
30

 

Comisia de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare 

interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri, începând cu 

ora 11
00

 

Comisia de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi 

situaţii de urgenţă, începând cu ora 11
30

 

 (2) Preşedinţii comisiilor de specialitate vor stabili modalitatea de desfăşurare a 

şedinţelor comisiilor.  

            (3) În cazul în care preşedinţii comisiilor de specialitate vor stabili ca şedinţele să 

se desfăşoare cu prezenţa fizică a membrilor, acestea se vor desfăşura în spaţiile puse la 

dispoziţie de secretarul general al Judeţului Alba. 

             (4) Desemnez responsabili cu organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor de 

specialitate în cazul în care preşedinţii comisiilor de specialitate vor stabili ca şedinţele să se 

desfăşoare la distanţă, în regim audio/videoconferinţă pe: 

Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba 

Paul Marius HAŢEGAN - şef serviciu, Serviciul administrativ 

Virgil Ştefan CĂRPINIŞAN - consilier superior, Compartimentul informatică 

Ioana BĂBUŢ - consilier superior, Compartimentul sistem de control intern managerial 

Viorel LUCULESCU - consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică 

Nicoleta LAZĂR -  consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică 



 (5) Sprijinul şi asistenţa de specialitate va fi asigurat pentru comisii de către: 

Marian Florin AITAI - director executiv/Elena OPRUŢA - director executiv adjunct, 

Direcţia dezvoltare şi bugete pentru Comisia de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare 

economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii 

Ioan BODEA - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului/Voichiţa Maria 

COMAN - arhitect şef al judeţului Alba pentru Comisia de specialitate nr. 2 Comisia 

amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și 

administrarea domeniului public şi privat al județului 

Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba/Horaţiu Zaharia SUCIU – şef 

birou, Biroul resurse umane pentru Comisia de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație 

publică locală, etică și apărarea ordinii publice 

Dan Mihai POPESCU - administrator public al Judeţului Alba/Ioan BODEA - director 

executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului pentru Comisia de specialitate nr. 4 Comisia 

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

Marian Florin AITAI - director executiv/Ana Elisabeta ANDRONE - şef serviciu, 

Direcţia dezvoltare şi bugete pentru Comisia de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de 

interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și 

mediu de afaceri 

Liliana NEGRUŢ – director executive, Direcţia juridică şi relaţii publice/Horaţiu 

Zaharia SUCIU – şef birou, Biroul resurse umane pentru Comisia de specialitate nr. 6 Comisia 

sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă 

 (6) Desemnez responsabili cu desfăşurarea şedinţei „ordinară” în regim 

audio/videoconferinţă pe: 

Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba 

Paul Marius HAŢEGAN - şef serviciu, Serviciul administrativ 

Virgil Ştefan CĂRPINIŞAN - consilier superior, Compartimentul informatică 

Ioana BĂBUŢ - consilier superior, Compartimentul sistem de control intern managerial 

Viorel LUCULESCU - consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică 

Nicoleta LAZĂR -  consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică 

Art. 7. (1) Tabelul cu privire la evidenţa prezenţei consilierilor judeţeni la şedinţele 

comisiilor de specialitate, organizate în data de 27 mai 2021 la distanţă, în regim 

audio/videoconferinţă, în vederea avizării proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a 

şedinţei „ordinară” convocată pentru data de 27 mai 2021,  va fi însuşit, semnat şi transmis prin 

e-mail de către preşedinţii comisiilor de specialitate, secretarului general al Judeţului Alba, care 

îl va confirma şi contrasemna. 

     (2) Tabelul cu privire la evidenţa prezenţei consilierilor judeţeni la şedinţa 

„ordinară” din data de 27 mai 2021,  va fi însuşit şi semnat de către Preşedintele Consiliului 

Judeţean Alba, iar secretarul general al Judeţului Alba îl va confirma şi contrasemna. 

Art. 8. (1) Fiecare consilier judeţean va completa şi semna Fişa de vot care conţine votul 

asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei „ordinarăˮ din data de 27 mai 

2021, urmând ca aceasta să fie transmisă secretarului general al Judeţului Alba, după ce şedinţa 

va fi declarată închisă. 

   (2) Exercitarea votului se face prin înscrierea semnului X în căsuţa 

corespunzătoare. 

Art. 9. (1) Prezenta dispoziție, se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică 

în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, consilierilor judeţeni, persoanelor 

nominalizate, direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.      

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul 

Direcţiei juridică şi administraţie publică. 

                          Contrasemnează, 

       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 

          Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

Nr.  291 

Alba Iulia, 20 mai 2021 


