
ROMÂNIA                       APROB 

JUDEŢUL ALBA                  PREȘEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 20363/20 septembrie 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 27 septembrie 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 „extraordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 17 septembrie 2021  

Redactat: Vasile Bumbu, secretar general al Judeţului Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 182/2  septembrie 2021 privind aprobarea scoaterii la vânzare 

prin licitaţie publică, a imobilului „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul 

aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa 

Ion I.C. Brătianu, nr. 20, 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 

3. Proiect de hotărâre nr. 189/20 septembrie 2021 cu privire la exprimarea acordului 

privind darea în folosință gratuită (comodat) a unor spații, în suprafață totală de 82,76 mp, din 

imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, judeţul Alba – 

proprietate publică a UAT - 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, 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. 190/20 septembrie 2021 privind aprobarea preluării unui 

imobil - teren, 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 

5. Proiect de hotărâre nr. 191/20 septembrie 2021 privind aprobarea transmiterii unui 

imobil - teren, din domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean 

Alba, în domeniul public al Municipiului Sebeș și în administrarea Consiliului local al 

Municipiului  Sebeș 

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. 192/20 septembrie 2021 privind aprobarea documentaţiei 

cadastrale de parcelare a imobilului „curţi construcţii”, înscris în CF nr. 72824 Abrud sub nr. 



cad. 72824, situat administrativ în municipiul Abrud, str. Cetăţii, nr. 1, 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 

7. Proiect de hotărâre nr. 193/20 septembrie 2021 privind aprobarea predării temporare 

în administrarea Consiliului Local al Comunei Șpring a unui tronson din drumul județean DJ 

106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin),  situat  în 

intravilanul localității Drașov, în vederea realizării de lucrări de  reparare 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 

8. Proiect de hotărâre nr. 194/20 septembrie 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 

9. Proiect de hotărâre nr. 195/20 septembrie 2021 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Alba, pentru anul şcolar 2021-2022  

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 

10. Proiect de hotărâre nr. 196/20 septembrie 2021 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă Alba Iulia, pentru anul şcolar 2021-2022  

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 

11. Proiect de hotărâre nr. 197/20 septembrie 2021 cu privire la modificarea 

componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba, stabilită prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 privind organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Alba, cu modificările şi completările ulterioare  

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 

12. Proiect de hotărâre nr. 198/20 septembrie 2021 privind desemnarea reprezentatului 

Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA și 

aprobarea mandatului acestuia 

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  



13. Proiect de hotărâre nr. 199/20 septembrie 2021 pentru modificarea și completarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12 aprilie 2021 pentru aprobarea 

repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei 

de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021, cu modificările şi completările 

ulterioare 

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 

14. Proiect de hotărâre nr. 200/20 septembrie 2021 pentru modificarea și completarea 

articolului 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba  nr. 103/12 aprilie 2021 privind utilizarea 

excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2021, cu modificările şi completările 

ulterioare 

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 

15. Proiect de hotărâre nr. 201/20 septembrie 2021 privind rectificarea bugetului general 

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

nerambursabile şi 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 

16. 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, 20 septembrie 2021 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

http://www.cjalba.ro/

