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CONSILIUL JUDEŢEAN                Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 24810/11 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 „ordinară”, în ziua de 18 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 „extraordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 2 noiembrie 2021  
   Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 
   2. Proiect de hotărâre nr. 223/14 octombrie 2021 privind aprobarea modificării 

Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 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 publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia 

sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă 

 3. Proiect de hotărâre nr. 254/8 noiembrie 2021 privind aprobarea predării temporare în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos a unui tronson din drumul județean DJ 
107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74),  aflat  în 
intravilanul localității Galda de Jos, în vederea realizării de lucrări de  reparare și modernizare 

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. 255/8 noiembrie 2021 privind modificarea  indicatorilor 
tehnico-economici ai investiției „Amenajare intrare principală la Spitalul  Județean de Urgență 
Alba Iulia” aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 196/17 septembrie 2020 

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. 6 Comisia 

sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă 

5. Proiect de hotărâre nr. 256/8 noiembrie 2021 privind aprobarea predării temporare în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Rădești a unui tronson din drumul județean DJ 142 
L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - 
Gara Podu Mureş (DN 14 B),  aflat  în intravilanul localității Rădești, în vederea realizării de 
lucrări de  reparare și modernizare 

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 

6. Proiect de hotărâre nr. 257/9 noiembrie 2021 privind prelungirea aplicării 
prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011  privind darea în administrare 
Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul 

I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-

3, proprietate publică a Judeţului 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 

7. Proiect de hotărâre nr. 258/9 noiembrie 2021 privind exprimarea acordului cu privire 
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având suprafaţa măsurată de 2012 mp.,  
situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 
75732 Galda de Jos sub nr. cad/top 48, 49 

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. 259/10 noiembrie 2021 privind aprobarea transmiterii 
dreptului de proprietate asupra unui bun spaţiu dintr-un imobil proprietate privată a UAT - 
Judeţul Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, 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, 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. 260/10 noiembrie 2021 privind exprimarea acordului cu 
privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 
107I - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna 
Bucium, sat component Bucium-Sat, nr. 174, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 71889 Bucium, sub 
nr. cad/top 303 

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. 261/10 noiembrie 2021 privind aprobarea documentaţiei 
cadastrale de  parcelare (apartamentare) imobil înscris în CF nr. 115130-C1 Alba Iulia  situat 
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Clujului, nr. 4, județul 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 

11. Proiect de hotărâre nr. 262/10 noiembrie 2021 privind aprobarea modificării Statului 

de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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 publice 

12. Proiect de hotărâre nr. 263/10 noiembrie 2021 privind însuşirea documentaţiei 
cadastrale de alipire a două parcele  aflate  în incinta imobilului situat în municipiul Alba Iulia, 
str. Tudor Vladimirescu nr. 39, judeţul Alba,  înscrise în CF 72345 Alba Iulia şi CF 75754 Alba 
Iulia -  proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, rezultând o suprafaţă de 1512 mp înscrisă sub 
nr. cadastral 115795 

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 

13. Proiect de hotărâre nr. 264/10 noiembrie 2021 privind aprobarea transmiterii 
dreptului de proprietate asupra  imobilului „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi 
terenul aferent”, proprietate privată a UAT - Judeţul Alba, situat administrativ în municipiul 
Alba Iulia, str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, 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, 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 

14. Proiect de hotărâre nr. 265/11 noiembrie 2021 privind stabilirea preţurilor medii la 
principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2022 

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  

15. Proiect de hotărâre nr. 266/11 noiembrie 2021 privind aprobarea modificării 
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație 

publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia 

sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă 

16. Proiect de hotărâre nr. 267/11 noiembrie 2021 privind exprimarea acordului cu 
privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 
107K - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având suprafaţa măsurată de 2385 
mp.,  situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, judeţul Alba înscris în C.F. 
nr. 75732 Galda de Jos sub nr. cad/top 48, 49 

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 

17. Proiect de hotărâre nr. 268/11 noiembrie 2021 privind aprobarea modificării Statului 

de funcții al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare 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 
18. Proiect de hotărâre nr. 269/11 noiembrie 2021 privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului teren - înscris în CF nr. 109030, în suprafaţă de 4046 mp., Alba 
Iulia  -  monument istoric situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri nr. 
95, 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,  

19. 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, 11 noiembrie 2021 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

http://www.cjalba.ro/

