
ROMÂNIA                       APROB 
JUDEŢUL ALBA                  PREȘEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 23674/29 octombrie 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 „extraordinară”, în ziua de 2 noiembrie 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 „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 25 octombrie 2021 
Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 
   2. Proiect de hotărâre nr. 239/27 octombrie 2021 privind exprimarea acordului cu 

privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 
107A - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în extravilanul 
comunei Blandiana, sat Acmariu, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70621 Blandiana sub nr. 
cad/top 692 

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 

 3. Proiect de hotărâre nr. 240/27 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare 
și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Pod pe DJ 107, km 22+850, localitatea Colibi” 
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 şi Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia 

juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice 

4. Proiect de hotărâre nr. 241/27 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare 
și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare și consolidare drum județean 
DJ762, Vidrișoara-limită Judeţul Hunedoara” 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 şi Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia 

juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice 

5. Proiect de hotărâre nr. 242/27 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare 
și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 704 A, DN7 - 
Pianu de Jos” 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 şi Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia 

juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice 

6. Proiect de hotărâre nr. 243/27 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare 
și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ106K, tronson 



Vingard-Ohaba” 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 şi Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia 

juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice 

7. Proiect de hotărâre nr. 244/27 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare 
și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 107 H, Coşlariu 
Nou - DN1” 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 şi Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia 

juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice 

8. Proiect de hotărâre nr. 245/27 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare 
și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare drum județean DJ 142 N,  
Căpâlna de Jos - Sânmiclăuș” 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 şi Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia 

juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice 

9. Proiect de hotărâre nr. 246/28 octombrie 2021 privind exprimarea acordului cu 
privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 
107A - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul 
comunei Blandiana, sat Acmariu, nr. 4, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70620 Blandiana sub nr. 
cad/top 712 şi cu parte din imobil înscris în C.F. nr. 70617  Blandiana sub nr. cad/top 713, 714 

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 

10. Proiect de hotărâre nr. 247/28 octombrie 2021 privind rectificarea Bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al  Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA 

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. 5 Comisia servicii 

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

11. Proiect de hotărâre nr. 248/28 octombrie 2021 privind exprimarea acordului cu 
privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 
107A - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul 
comunei Blandiana, sat Acmariu, nr. 197, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70629 Blandiana sub 
nr. cad/top 670 

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 

12. Proiect de hotărâre nr. 249/28 octombrie 2021 privind aprobarea încheierii unui 
Acord de parteneriat între UAT - Județul Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia şi UAT - Comuna 

Ighiu pentru realizarea obiectivului de investiții CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE 
LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA 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 şi Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia 

juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice 

13. Proiect de hotărâre nr. 250/28 octombrie 2021 privind aprobarea modificării 
traseului și lungimii  drumului județean DJ 142 K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - 
Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14 B) 

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  

14. Proiect de hotărâre nr. 251/28 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare 
și a devizului general estimativ pentru Proiectul „CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE 
PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA” 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 şi Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia 

juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice 

15. 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. 

 
Raportat la prevederile: 
 art. 178 alin. 2, art. 179 alin. 2 lit. b, art. 243 alin. 1 lit. a, art. 179 alin. 6 coroborat 

cu art. 134 alin. 5 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; 

 H.G. nr. 1090/6 octombrie 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 

precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020, cu completările 
ulterioare; 
 Având în vedere prevederile: 

 

propun ca ședința să se desfăşoare „la distanţă”,  cu respectarea măsurilor de protecţie 
specială sanitare. 

De asemenea propun președinților comisiilor de specialitate ca și şedinţele comisiilor de 
specialitate să fie organizate în sistem audio/videoconferinţă. 

 

Având în vedere cele expuse anterior, vă rog sa dispuneți în consecință. 
Cu deosebit respect, 

Alba Iulia, 29 octombrie 2021 
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 

http://www.cjalba.ro/
https://idrept.ro/00225397.htm

