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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 26 august 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 29 iulie 2021  

Redactat: Vasile Bumbu, secretar general al Judeţului Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 149/8 iulie 2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 300/22 decembrie 2020 privind stabilirea de taxe și tarife datorate bugetului 

general al Județului Alba, în 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. 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 

3. Proiect de hotărâre nr. 174/11 august 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 Galda de 

Jos, sat Poiana Galdei, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 74841 Galda de Jos sub nr. cad/top 1878/1  

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  

4. Proiect de hotărâre nr. 175/16 august 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 

5. Proiect de hotărâre nr. 176/17 august 2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico 

– economici aprobați prin HCJ nr. 126/2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul „Modernizare şi consolidare drum județean DJ 107V: DJ 107 – Alecuş – DJ 

107D” 

Inițiator: Haţegan Marius Nicolae, Vicepreședinte al 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  



6. Proiect de hotărâre nr. 177/17 august 2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici aprobați prin HCJ nr. 85/2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare 

drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - Almașu Mare - Zlatna 

(DN 74)”  

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 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 178/18 august 2021 privind aprobarea scoaterii la vânzare a unor 

bunuri spaţii proprietate privată a Judeţului Alba, situate administrativ în imobilul din municipiul 

Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, 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 

8. Proiect de hotărâre nr. 179/18 august 2021 privind exprimarea acordului cu privire la 

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

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

sat Livezile nr. 149, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 71793 Livezile sub nr. cad/top 735, 736/1 

Inițiator: Haţegan Marius Nicolae, Vicepreședinte al 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. 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, 19 august 2021 

 

p.SECRETAR  GENERAL  

DIRECTOR EXECUTIV 

Liliana NEGRUŢ 

 

http://www.cjalba.ro/

