
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 22966/21 octombrie 2021 

 

 

PROPUNERE 

privind completarea ordinii de zi   

a ședinței „ordinarăˮ din data de 25 octombrie 2021 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Având în vedere prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

406/18 octombrie 2021 cu privire la convocarea consilierilor județeni în ședință „ordinară” în 
ziua de 25 octombrie 2021, ora 1200, 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, propun 

 

 

COMPLETAREA ORDINII DE ZI 

 

cu următoarele proiecte de hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre nr. 232/19 octombrie 2021 privind declararea Anului 2022 „Anul 
Centenarului Încoronării”. 

          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. 4 Comisia educație, 
cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii 

publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, 
agricultură și mediu de afaceri  

2. Proiect de hotărâre nr. 233/19 octombrie 2021 privind stabilirea cuantumului şi a 

numărului burselor școlare care se acordă în semestrul I al anului școlar 2021-2022, pentru elevii 

care frecventează  învăţământul special și special integrat din 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. 4 Comisia 

educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport 
3. Proiect de hotărâre nr. 234/19 octombrie 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 

4. Proiect de hotărâre nr. 235/19 octombrie 2021 privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a bugetului local al Judetului 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 

5. Proiect de hotărâre nr. 236/19 octombrie 2021 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Alba Iulia, 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 publicem şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia 

educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport 
6. Proiect de hotărâre nr. 237/21 octombrie 2021 privind aprobarea modificării Acordului 

de Asociere încheiat între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2021 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 95 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 
7. Proiect de hotărâre nr. 238/21 octombrie 2021 privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului spaţiu comercial înscris în CF nr. 91846-C1-U26, nr. cad. 91846-

C1-U26, Alba Iulia, în suprafaţă de 63,77 mp.  -  monument istoric, situat administrativ în 
municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 2, ap. 25, spaţiul comercial 3A, 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 
 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 


