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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 „extraordinară”, în ziua de 17 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. Depunerea Jurământului de credinţă de către domnul Raşcovici Viorel 

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

Județean Alba din data de 26 august 2021 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 

3. Proiect de hotărâre nr. 180/26 august 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la obiectivul de investiţii „Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala 

polivalentă de sport cu capacitate de 1800 - 2000  locuri” în municipiul Blaj 

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. 181/2 septembrie 2021 privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului teren în suprafaţă de 745 mp., înscris în CF nr. 79811 Sebeș -  

monument istoric situat administrativ în extravilanul municipiului Sebeş localitatea componentă 

Petrești, 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 

5. Proiect de hotărâre nr. 183/2 septembrie 2021 privind aprobarea valorificării unui 

volum de 33,69 mc lemn proveniți din tăierea arborilor din zona drumului județean DJ107E: 

Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) între km 

4+343 - km 4+449  

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  

6. Proiect de hotărâre nr. 184/7 septembrie 2021 privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilelor teren, înscrise în CF nr. 91188 Alba Iulia și CF nr. 91189 Alba 

Iulia -  monument istoric - situate administrativ în intravilanul municipiului Alba Iulia  

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 

7. Proiect de hotărâre nr. 185/7 septembrie 2021 privind actualizarea datelor imobilului 

- modificarea suprafeţei imobilului (diminuare) în CF 109612 Alba Iulia, intravilan aferent 

drumului judeţean DJ 107A - 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 

8. Proiect de hotărâre nr. 186/8 septembrie 2021 privind aprobarea documentaţiei 

cadastrale de parcelare a imobilului „curţi construcţii”, înscris în CF nr. 92663 Sebeș sub nr. cad. 

92663, situat administrativ în municipiul Sebeș, Parcul Arini, 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 

9. Proiect de hotărâre nr. 187/9 septembrie 2021 privind aprobarea Acordului de 

asociere care va fi încheiat între UAT - Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj 

şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a obiectivului de 

investiții „Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala Polivalentă de sport cu capacitate 

de  1800-2000 locuri”, parte integrantă  a obiectivului „Centru Județean de Excelență sportivă” 

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

10. Proiect de hotărâre nr. 188/13 septembrie 2021 privind aprobarea modificării 

Organigramei şi Statului de funcţii 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 

11. 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, 13 septembrie 2021 

 

p.SECRETAR  GENERAL  

DIRECTOR EXECUTIV 

Liliana NEGRUŢ 

 
 

 

http://www.cjalba.ro/

