
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 20843/24 septembrie 2021 

 

PROPUNERE 

privind completarea ordinii de zi   

a ședinței „ordinarăˮ din data de 27 septembrie 2021 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Având în vedere: 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 384 din 24 septembrie 2021 cu 

privire la convocarea consilierilor județeni în ședință „ordinară” în ziua de 27 septembrie 2021, 

ora 11
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,  

- propunerea nr. 20808/24 septembrie 2021 privind completarea ordinii de zi  a ședinței 

„ordinarăˮ din data de 27 septembrie 2021, 

propun 

 

COMPLETAREA ORDINII DE ZI 

 

cu următoarele proiecte de hotărâri: 

1. Proiect de hotărâre nr. 208/24 septembrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare 

și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Reabilitare drum județean DJ 705: limită 

Județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - Almașu Mare - Zlatna (DN 74)” în vederea depunerii în 

cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

    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 și Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia 

juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice  

2. Proiect de hotărâre nr. 209/24 septembrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare 

și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare şi consolidare drum județean DJ 

107V: DJ 107 - Alecuş - DJ 107D” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de 

Investiţii „Anghel Saligny”   

  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 și Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia 

juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice  

3. Proiect de hotărâre nr. 210/24 septembrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare 

și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Consolidare corp drum județean DJ107K: 

Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modolești - 

Întregalde - Ivăniș - Ghioncani - DJ107I (Bârlești), tronson IV: km 23+700 - km 37+500” în 

vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

    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 și Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia 

juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice  

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 


