
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 11683/26 mai 2021 

 

 

 

PROPUNERE 

privind completarea ordinii de zi   

a ședinței „ordinarăˮ din data de 27 mai 2021 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 291 din 20 mai 

2021 cu privire la convocarea consilierilor județeni în ședință „ordinară” în ziua de 27 mai 

2021, ora 12
00

, 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. 243 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. 118/24 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 comuna Blandiana, 

judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70599 Blandiana sub nr. cad/top nou, 828/1. 

         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 

         2. Proiect de hotărâre nr. 119/25 mai 2021 privind neexercitarea dreptului de preemţiune 

asupra imobilului teren în suprafaţă de 699 mp., înscris în CF nr. 114822 Alba Iulia - monument 

istoric situat administrativ în municipiul Alba Iulia, B-dul Încoronării, nr. 35, 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  

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 


