
 
 

 
 
    
 
 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea ordinii de zi  

a ședinței „ordinară” din data de 25 octombrie 2021 
 

 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferință,  în 
data de 25 octombrie 2021; 
 Luând în dezbatere: 
 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 406/18 octombrie 2021 privind 

convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „ordinară”, în ziua de 25 octombrie 2021; 
 - propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 22966/21 octombrie 2021 
privind completarea ordinii de zi a ședinței „ordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba din data de 
25 octombrie 2021; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba, cu 

completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. f, art. 178 alin. 1, art. 179 alin. 2 lit. a, art. 243 alin. 1 lit. a, art. 179 

alin. 6 coroborat cu art. 134 alin. 5 şi art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând 

cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- H.G. nr. 1130/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la H.G. 

nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 
octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare, adoptă următoarea 
 

 
HOTĂRÂRE 

 
 

 Art. 1.  Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa „ordinară”, din data de 25 octombrie 
2021, ora 1200, care cuprinde:  

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului 
Județean Alba din data de 12 octombrie 2021  

   Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 
   2. Proiect de hotărâre nr. 173/11 august 2021 privind stabilirea de taxe locale şi tarife 

datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2022 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
3. Proiect de hotărâre nr. 211/29 septembrie 2021 privind însuşirea documentaţiei 

tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, primă înscriere, a dreptului de proprietate 
publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 
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asupra imobilului – teren și construcții – situat administrativ în localitatea Gârbova, str. Ion 
Creangă, nr. 497, comuna Gârbova, județul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
4. Proiect de hotărâre nr. 218/8 octombrie 2021 pentru modificarea componenţei 

Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului „secret” în situaţiile expres prevăzute de 
legislaţia în vigoare, precum şi în cazurile în care Consiliul Judeţean stabileşte adoptarea unor 
hotărâri prin vot „secret”aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 248 din 20 
octombrie 2020 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
5. Proiect de hotărâre nr. 220/13 octombrie 2021 privind aprobarea predării temporare 

în administrarea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu  a unui tronson din drumul județean 
DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu,  situat  în intravilanul localității Avram Iancu, în vederea 
realizării de lucrări de  reparare și modernizare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
6. Proiect de hotărâre nr. 221/13 octombrie 2021 cu privire la modificarea valorii de 

inventar a unui bun imobil - proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor lucrări de reparaţii capitale de către 
această unitate sanitară 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
7. Proiect de hotărâre nr. 222/13 octombrie 2021 cu privire la trecerea unui bun imobil 

teren din domeniul privat în domeniul public al UAT- Judeţul Alba şi concesionarea acestuia 
către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
8. Proiect de hotărâre nr. 224/15 octombrie 2021 privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
9. Proiect de hotărâre nr. 225/15 octombrie 2021 privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului teren arabil intravilan înscris în CF nr. 115311 Alba Iulia, în 
suprafaţă totală de 998 mp. -  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 
Barbu Catargiu, f.n., judeţul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
10. Proiect de hotărâre nr. 226/15 octombrie 2021 privind aprobarea revizuirii 

Acordului de parteneriat încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea Proiectului 
„Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de  
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, 
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” în cadrul Programului Operațional 
Asistență Tehnică  2014-2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 232 din 12 
octombrie 2020 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
11. Proiect de hotărâre nr. 227/18 octombrie 2021 privind rectificarea Bugetului de 

venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al  Societății „Parcul Industrial Cugir” SA 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
12. Proiect de hotărâre nr. 228/18 octombrie 2021 privind exprimarea acordului cu 

privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 
106I - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna 
Berghin, sat Ghirbom, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70147 Berghin sub nr. cad/top 1156/20/1/1 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
13. Proiect de hotărâre nr. 229/18 octombrie 2021 privind  aprobarea preluării 

temporare din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea 
Consiliului Județean Alba a  unor imobile - teren, situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, 
str. Muzeului, f.n., județul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
14. Proiect de hotărâre nr. 230/18 octombrie 2021 privind aprobarea modificării  

Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale 
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 



15. Proiect de hotărâre nr. 231/18 octombrie 2021 privind aprobarea conturilor de 
execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului creditelor interne, a bugetului 
fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2021 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
16. Proiect de hotărâre nr. 232/19 octombrie 2021 privind declararea Anului 2022 „Anul 

Centenarului Încoronării”. 
          Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

17. 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 

18. 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 

19. 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 

20. 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 

21. 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 

22. 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 

23. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 
Art. 2. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba și 
Direcţiei juridică și administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 

                        CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU 
 
 
 
Nr. 237 

Alba Iulia, 25 octombrie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 135 alin. 7,  art. 

139 alin. 1, art. 139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările 
și completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                       Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                            Abţineri de la vot: 0 


