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PROPUNERE 
privind completarea ordinii de zi   

a ședinței „ordinarăˮ din data de 18 noiembrie 2021 
 

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

452/11 noiembrie 2021 cu privire la convocarea consilierilor județeni în ședință „ordinară” în 

ziua de 18 noiembrie 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, propun 

 
 

COMPLETAREA ORDINII DE ZI 
 

cu următoarele proiecte de hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre nr. 270/12 noiembrie 2021 privind aprobarea Devizului General 

actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, proiect finanțat în cadrul  Programului Operaţional 
Regional  2014-2020. 

          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 şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia 

sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă 

2. Proiect de hotărâre nr. 271/12 noiembrie 2021 privind aprobarea Devizului General 

actualizat la faza Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Extindere, 
modernizare și dotare în vederea relocării Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de 
Urgență Alba Iulia”,  proiect finanțat în cadrul  Programului Operaţional Regional  2014-2020. 

          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 şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia 

sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă 

3. Proiect de hotărâre nr. 272/12 noiembrie 2021 privind încetarea dreptului de 

administrare instituit în favoarea Tribunalului Alba asupra unui spaţiu pentru depozitarea 
materialului arhivistic, în suprafaţă de 153 mp, situat în imobilul din municipiul Alba Iulia, 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 

 

 

 



4. Proiect de hotărâre nr. 273/17 noiembrie 2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai investiției „Construire extindere corp C - curte mică” la Spitalul  Județean de 
Urgență Alba Iulia. 

          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. 274/17 noiembrie 2021 privind modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 149/25 iunie 2021 pentru aprobarea repartizării pe 
unităţi administrativ-teritoriale din Județul Alba a sumelor pentru Programul privind 

elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a 
Regulamentelor Locale de Urbanism, 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 

 
 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 
 


