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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 29 iulie 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 iunie 2021  

Redactat: Vasile Bumbu, secretar general al Judeţului Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 147/5 iulie 2021 privind aprobarea modificării Statului de 

funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” 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. 4 Comisia 

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

3. Proiect de hotărâre nr. 150/13 iulie 2021 cu privire la înființarea Comisiei pentru 

Acord Unic în vederea emiterii avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor 

de construcţii  

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 

4. Proiect de hotărâre nr. 151/13 iulie 2021 privind aprobarea documentaţiei cadastrale 

de parcelare a imobilului „curţi construcţii”, înscris în CF nr. 81087 Alba Iulia sub nr.cad/top. 

81087, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 4, judeţul Alba 

- proprietate publică a Judeţului Alba 

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 

5. Proiect de hotărâre nr. 153/13 iulie 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  

6. Proiect de hotărâre nr. 154/14 iulie 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 



7. Proiect de hotărâre nr. 155/14 iulie 2021 privind aprobarea încetării dreptului de 

concesiune instituit în favoarea SC APA CTTA SA Alba asupra bunului imobil - teren, înscris în 

CF nr. 114700 Alba Iulia - proprietate publică a 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 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. 156/16 iulie 2021 privind aprobarea conturilor de execuţie ale 

bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe 

nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pentru trimestrul II al anului 2021 

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 

9. Proiect de hotărâre nr. 157/16 iulie 2021 privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului casă şi teren în suprafaţă de 184 mp., înscris în CF nr. 75001 Roşia 

Montană sub nr. cad/top. 75001 - monument istoric situat administrativ în comuna Roşia 

Montană, nr. 326, 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 

10. Proiect de hotărâre nr. 158/16 iulie 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  

11. Proiect de hotărâre nr. 159/16 iulie 2021 privind exprimarea acordului cu privire la 

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

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

sat Ivăniş, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70241 Întregalde sub nr. cad/top 169, 170, 171, 173, 

175, 178, 179 

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 

12. Proiect de hotărâre nr. 160/16 iulie 2021 privind exprimarea acordului cu privire la 

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

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

sat Ivăniş, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70204 Întregalde sub nr. cad/top 182/a, 182/b, 183/1, 

183/2/1 

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. 161/19 iulie 2021 cu privire la actualizarea valorii de inventar 

a bunurilor imobile rezultate din implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deșeurilor”, precum și aprobarea completării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al 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 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. 162/19 iulie 2021 privind exprimarea acordului cu privire la 

aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Șpring, sat 

Șpring, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 87951 Șpring sub nr. cad/top 87951 

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 

15. Proiect de hotărâre nr. 163/19 iulie 2021 cu privire la aprobarea finanțării 

nerambursabile a programelor sportive: „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în Județul Alba” 

al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2021-2022, „CSM VOLEI 

ALBA BLAJ - un deceniu de istorie în voleiul feminin românesc”, aferent anului competiţional 

2021- 2022 

Inițiatori: consilierii judeţeni Cherecheş Ioan Dan, Mocan Maria Mirela, Barb Cristian, 

Dărămuş Eugenia-Marcela şi Trîmbiţaş Petronela Camelia 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia 

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

16. Proiect de hotărâre nr. 164/19 iulie 2021 privind aprobarea modificării Statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” 

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  

17. Proiect de hotărâre nr. 165/19 iulie 2021 privind exprimarea acordului cu privire la 

aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Șpring, sat 

Drașov, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 79675 Șpring sub nr. cad/top 79675 

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 

18. Proiect de hotărâre nr. 166/19 iulie 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 

19. Proiect de hotărâre nr. 167/20 iulie 2021 privind exprimarea acordului cu privire la 

aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106I - 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Șpring, sat 

Vingard, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 79372 Șpring sub nr. cad/top 79372 

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 

20. Proiect de hotărâre nr. 168/21 iulie 2021 privind încuviințarea cererii adresate 

Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară a unor imobile - 

teren, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia 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 

21. Proiect de hotărâre nr. 169/22 iulie 2021 cu privire la modificarea şi completarea 

Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a Programului 

„Susţinerea şi promovarea culturii scrise” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

96 din 12 aprilie 2021  

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. 4 

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

22. Proiect de hotărâre nr. 170/22 iulie 2021 privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a bugetului local al Judetului Alba si a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2021 

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 

23. Proiect de hotărâre nr. 171/22 iulie 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 public şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia 

sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă 

24. 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. 

 

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

Cu deosebit respect, 

 

Alba Iulia, 22 iulie 2021 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

http://www.cjalba.ro/

