
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 
 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 
pentru şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Alba din data de 27 martie 2008, ora 11ºº 
 
 
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic 
zonal: „Lucrari de amenajare piscicola prin exploatarea agregatelor minerale si amplasarea unei 
statii de sortare – spalare agregate minerale” in extravilanul satului Gura Ariesului, comuna 
Lunca Muresului si a satului Captalan, comuna Noslac. 
 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba  
 
 2.  Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic 
zonal: „Construire depozit profile laminate”, extravilan sat Vintu de Jos. 
 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba  
 
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic 
zonal: „Construire locuinte Sebes – Str. Schweighofer”, extravilan Sebes. 
 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba  
 
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic 
zonal: „Parcelare in vederea construirii de locuinte”, extravilan Sard, comuna Ighiu. 
 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba  
 
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic 
zonal: „Construire cabana turistica”, extravilan sat Bubesti, comuna Arieseni. 
 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba  
 



 6. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic 
zonal: „Constructii depozite industriale si depozitare”, Teius, DN 14 B. 
 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba  
 
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic 
zonal: „Construire fabrica pentru productie combustibil biodiesel”, extravilan sat Sard, comuna 
Ighiu. 
 

Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba  
 
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat in vederea 
implementarii proiectului Tara Motilor – Patrimoniu cultural european – Programul AFCN al 
Ministerului Culturii si Cultelor. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat in vederea 
implementarii proiectului cultural Traditii uitate – obicei traditional „Îmbrânzitul oilor” - 
Programul AFCN al Ministerului Culturii si Cultelor. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 10. Proiect de hotarare privind completarea Comisiei de evaluare si selectie a lucrarilor 
din categoria culturii scrise. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru prestatiile realizate de catre 
Compartimentul transport public judetean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
judetean Alba, in anul 2008. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de transport public 

judetean de persoane prin curse regulate, a Regulamentului Serviciului de transport public 
judetean de persoane prin curse regulate speciale, a Caietului de sarcini al Serviciului de 
transport public judetean de persoane prin curse regulate si a Programului de transport public 
judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011, in judetul Alba. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
 
 



 
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Conventiei de cooperare intre Consiliul 
judetean Alba si Inspectoratul de politie al judetului Alba in vederea realizarii Proiectului de 
interes public judetean „POLITIE EUROPEANA IN COMUNITATILE RURALE”.  
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Conventiei de cooperare in vederea realizarii 
Proiectului de interes public judetean „TEHNOLOGIE MODERNA PENTRU SIGURANTA 
COMUNITATII” intre Consiliul judetean Alba si Inspectoratul de politie al judetului Alba. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Conventiei de cooperare in vederea realizarii 
Proiectului de interes public judetean „JUDET TRANSILVAN – JUDET EUROPEAN” intre 
Consiliul judetean Alba si Inspectoratul de politie al judetului Alba. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 16. Proiect de hotarare privind prelungirea aplicarii prevederilor Hotararii Consiliului 
judetean Alba nr. 58/2005. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea darii in folosinta gratuita Asociatiilor „Agentia 
Locala a Energiei Alba” – ALEA si „Alba - Manche Impreuna” a imobilului situat administrativ 
in municipiul Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 9, cu destinatia de sediu. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 18. Proiect de hotarare privind cuprinderea in Inventarul bunurilor imobile care alcatuiesc 
domeniul privat al judetului Alba a bunului-teren in suprafata totala de 200 mp situat in 
localitatea Rimetea, judetul Alba. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
19. Proiect de hotarare privind cuprinderea in Inventarul bunurilor care alcatuiesc 

domeniul public al judetului Alba a doua parcele de teren in suprafata totala de 7.533 mp, situate 
administrativ in comuna Cricau, judetul Alba si aprobarea darii acestora in administrarea 
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Alba. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

  
 
 



20. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere incheiate 
de Spitalul judetean de urgenta Alba Iulia. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii din domeniul public al judetului 
Alba si din administrarea Consiliului judetean Alba in domeniul public al statului si in 
administrarea Ministerului Transporturilor, a sectorului de drum judetean DJ 108: limita judet 
Cluj – Mătişeşti – Horea – Albac (DN 75), de la kilometrul 58+550 la kilometrul 79+900. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare/inchidere a institutiilor 
rezidentiale pentru persoanele adulte cu handicap din judetul Alba pentru perioada 2008-2013. 
 
 Initiator: Simedru Dan Coriolan, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 
 
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Conventia de 
cooperare nr. 7220/1432/217/2005 incheiata intre Directia generala de asistenta sociala si 
protectia copilului Alba, Consiliul local Hopirta si Filantropia Ortodoxa Alba Iulia. 
 
 Initiator: Simedru Dan Coriolan, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 
 
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Conventia de 
parteneriat nr. 1859/152/2006 incheiata intre Directia generala de asistenta sociala si protectia 
copilului Alba si Organizatia Caritas Alba Iulia. 
 
 Initiator: Simedru Dan Coriolan, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 
 
 25. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei pentru protectia 
copilului Alba. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 26. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre Serviciul 
public de asistenta sociala Alba Iulia, Filantropia Ortodoxa Alba Iulia si Directia generala de 
asistenta sociala si protectia copilului Alba, pentru implementarea Proiectului „Centrul 
multifunctional pentru persoane cu dizabilitati Alba”. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
27. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de parteneriat incheiat intre 

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si Consiliul local al municipiului 
Alba Iulia in vederea participarii la licitatia de proiecte in cadrul Programului finantat de catre  
 



Banca Mondiala, pentru infiintarea „Centrului multifunctional pentru tineri aflati in situatii de 
risc”. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
28. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de parteneriat incheiat intre 

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si Asociatia Filantropia ortodoxa 
Alba Iulia in vederea participarii  la  licitatia  de  proiecte  in cadrul Programului finantat de catre  
Banca Mondiala, pentru Proiectul „Restructurarea Centrului de recuperare si reabilitare 
neuropsihiatrica Galda de Jos” 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
29. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii judetului Alba in calitate de membru 

fondator la constituirea Asociatiei „Pro tinerete”. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
30. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii judetului Alba in calitate de membru 

fondator la constituirea Asociatiei „Centrul de dezvoltare comunitara Bucium”. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
31. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii judetului Alba in calitate de membru 

fondator la constituirea Asociatiei „Centrul de dezvoltare comunitara Rosia Montana”. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
32. Proiect de hotarare privind propunerea de inlocuire a asistentului social din Comisia 

judeteana de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti Alba. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
33. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului 

judetean Alba in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii comerciale APA-CTTA S.A. in 
vederea exercitarii atributiilor cuprinse in Contractul de reprezentare. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
34. Proiect de hotarare privind incetarea Contractului de delegare de gestiune prin 

concesiune nr. 3480-611/2005 incheiat intre Consiliul judetean Alba, Consiliile locale ale 
municipiilor Alba Iulia, Blaj, Aiud, Ocna Mures, Cugir, Cimpeni, Abrud, Baia de Aries, Zlatna si 
Teius si Societatea comerciala APA-CTTA S.A. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 



35. Proiect de hotarare privind delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 
catre Societatea comerciala APA-CTTA S.A. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
36. Proiect de hotărâre privind suportarea din bugetul propriu al Consiliului judetean 

Alba, trecerea pe cheltuieli si plata catre S.C. MOVA S.R.L. Alba Iulia a sumei de 176.360,26 lei 
reprezentand contravaloarea lucrarilor de asfaltare efectuate pe DJ 142 K si a cheltuielilor de 
judecata. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
37. Proiect de hotarare privind rectificarea  bugetului general al judetului Alba, a 

bugetului propriu al judetului Alba, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate 
integral sau partial din venituri proprii, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a 
bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2008. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
38. Proiect de hotarare cu privire la completarea si modificarea Hotararii nr. 56/2008 a 

Consiliului judetean Alba privind repartizarea subventiilor si a altor surse de la bugetul de stat 
catre bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, pe anul 2008.  
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 39. Proiect de hotarare privind acordarea unor titluri onorifice. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 40. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 
 
 
    PRESEDINTE,  
 
                 Ion Dumitrel 
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DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului judetean Alba in sedinta ordinara 

pe data de 27 martie 2008 
 
 Preşedintele Consiliului judeţean Alba ; 
 Având în vedere prevederile art. 94 (1) şi (7)  din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicata; 
 In temeiul art.106 (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata,  
 

DISPUNE : 
 

 Articol 1-(1).  Convoacă Consiliul judeţean Alba în şedinţă ordinară pe data de 27 martie 
2008, ora 11,00,  sedinta ce va avea loc in sala Mihai Viteazu a Palatului administrativ din 
municipiul Alba Iulia. 

                  (2) Sedinta va avea urmatorul proiect al ordinii de zi: 

 
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic 
zonal: „Lucrari de amenajare piscicola prin exploatarea agregatelor minerale si amplasarea unei 
statii de sortare – spalare agregate minerale” in extravilanul satului Gura Ariesului, comuna 
Lunca Muresului si a satului Captalan, comuna Noslac. 
 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba  
 
 2.  Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic 
zonal: „Construire depozit profile laminate”, extravilan sat Vintu de Jos. 
 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba  
 
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic 
zonal: „Construire locuinte Sebes – Str. Schweighofer”, extravilan Sebes. 
 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba  
 
 



 4. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic 
zonal: „Parcelare in vederea construirii de locuinte”, extravilan Sard, comuna Ighiu. 
 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba  
 
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic 
zonal: „Construire cabana turistica”, extravilan sat Bubesti, comuna Arieseni. 
 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba  
 
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic 
zonal: „Constructii depozite industriale si depozitare”, Teius, DN 14 B. 
 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba  
 
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic 
zonal: „Construire fabrica pentru productie combustibil biodiesel”, extravilan sat Sard, comuna 
Ighiu. 
 

Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba  
 
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat in vederea 
implementarii proiectului Tara Motilor – Patrimoniu cultural european – Programul AFCN al 
Ministerului Culturii si Cultelor. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat in vederea 
implementarii proiectului cultural Traditii uitate – obicei traditional „Îmbrânzitul oilor” - 
Programul AFCN al Ministerului Culturii si Cultelor. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 10. Proiect de hotarare privind completarea Comisiei de evaluare si selectie a lucrarilor 
din categoria culturii scrise. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 

 



 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru prestatiile realizate de catre 
Compartimentul transport public judetean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
judetean Alba, in anul 2008. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de transport public 

judetean de persoane prin curse regulate, a Regulamentului Serviciului de transport public 
judetean de persoane prin curse regulate speciale, a Caietului de sarcini al Serviciului de 
transport public judetean de persoane prin curse regulate si a Programului de transport public 
judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011, in judetul Alba. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Conventiei de cooperare intre Consiliul 
judetean Alba si Inspectoratul de politie al judetului Alba in vederea realizarii Proiectului de 
interes public judetean „POLITIE EUROPEANA IN COMUNITATILE RURALE”.  
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Conventiei de cooperare in vederea realizarii 
Proiectului de interes public judetean „TEHNOLOGIE MODERNA PENTRU SIGURANTA 
COMUNITATII” intre Consiliul judetean Alba si Inspectoratul de politie al judetului Alba. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Conventiei de cooperare in vederea realizarii 
Proiectului de interes public judetean „JUDET TRANSILVAN – JUDET EUROPEAN” intre 
Consiliul judetean Alba si Inspectoratul de politie al judetului Alba. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 16. Proiect de hotarare privind prelungirea aplicarii prevederilor Hotararii Consiliului 
judetean Alba nr. 58/2005. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea darii in folosinta gratuita Asociatiilor „Agentia 
Locala a Energiei Alba” – ALEA si „Alba - Manche Impreuna” a imobilului situat administrativ 
in municipiul Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 9, cu destinatia de sediu. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 



 18. Proiect de hotarare privind cuprinderea in Inventarul bunurilor imobile care alcatuiesc 
domeniul privat al judetului Alba a bunului-teren in suprafata totala de 200 mp situat in 
localitatea Rimetea, judetul Alba. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
19. Proiect de hotarare privind cuprinderea in Inventarul bunurilor care alcatuiesc 

domeniul public al judetului Alba a doua parcele de teren in suprafata totala de 7.533 mp, situate 
administrativ in comuna Cricau, judetul Alba si aprobarea darii acestora in administrarea 
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Alba. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

  
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere incheiate 

de Spitalul judetean de urgenta Alba Iulia. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii din domeniul public al judetului 
Alba si din administrarea Consiliului judetean Alba in domeniul public al statului si in 
administrarea Ministerului Transporturilor, a sectorului de drum judetean DJ 108: limita judet 
Cluj – Mătişeşti – Horea – Albac (DN 75), de la kilometrul 58+550 la kilometrul 79+900. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare/inchidere a institutiilor 
rezidentiale pentru persoanele adulte cu handicap din judetul Alba pentru perioada 2008-2013. 
 
 Initiator: Simedru Dan Coriolan, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 
 
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Conventia de 
cooperare nr. 7220/1432/217/2005 incheiata intre Directia generala de asistenta sociala si 
protectia copilului Alba, Consiliul local Hopirta si Filantropia Ortodoxa Alba Iulia. 
 
 Initiator: Simedru Dan Coriolan, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 
 
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Conventia de 
parteneriat nr. 1859/152/2006 incheiata intre Directia generala de asistenta sociala si protectia 
copilului Alba si Organizatia Caritas Alba Iulia. 
 
 Initiator: Simedru Dan Coriolan, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 
 
 25. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei pentru protectia 
copilului Alba. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 



 
 26. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre Serviciul 
public de asistenta sociala Alba Iulia, Filantropia Ortodoxa Alba Iulia si Directia generala de 
asistenta sociala si protectia copilului Alba, pentru implementarea Proiectului „Centrul 
multifunctional pentru persoane cu dizabilitati Alba”. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
27. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de parteneriat incheiat intre 

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si Consiliul local al municipiului 
Alba Iulia in vederea participarii la licitatia  de  proiecte  in  cadrul  Programului finantat de catre  
Banca Mondiala, pentru infiintarea „Centrului multifunctional pentru tineri aflati in situatii de 
risc”. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
28. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de parteneriat incheiat intre 

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si Asociatia Filantropia ortodoxa 
Alba Iulia in vederea participarii  la  licitatia  de  proiecte  in cadrul Programului finantat de catre  
Banca Mondiala, pentru Proiectul „Restructurarea Centrului de recuperare si reabilitare 
neuropsihiatrica Galda de Jos” 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
29. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii judetului Alba in calitate de membru 

fondator la constituirea Asociatiei „Pro tinerete”. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
30. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii judetului Alba in calitate de membru 

fondator la constituirea Asociatiei „Centrul de dezvoltare comunitara Bucium”. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
31. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii judetului Alba in calitate de membru 

fondator la constituirea Asociatiei „Centrul de dezvoltare comunitara Rosia Montana”. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
32. Proiect de hotarare privind propunerea de inlocuire a asistentului social din Comisia 

judeteana de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti Alba. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 



33. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului 
judetean Alba in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii comerciale APA-CTTA S.A. in 
vederea exercitarii atributiilor cuprinse in Contractul de reprezentare. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
34. Proiect de hotarare privind incetarea Contractului de delegare de gestiune prin 

concesiune nr. 3480-611/2005 incheiat intre Consiliul judetean Alba, Consiliile locale ale 
municipiilor Alba Iulia, Blaj, Aiud, Ocna Mures, Cugir, Cimpeni, Abrud, Baia de Aries, Zlatna si 
Teius si Societatea comerciala APA-CTTA S.A. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
35. Proiect de hotarare privind delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 

catre Societatea comerciala APA-CTTA S.A. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
36. Proiect de hotărâre privind suportarea din bugetul propriu al Consiliului judetean 

Alba, trecerea pe cheltuieli si plata catre S.C. MOVA S.R.L. Alba Iulia a sumei de 176.360,26 lei 
reprezentand contravaloarea lucrarilor de asfaltare efectuate pe DJ 142 K si a cheltuielilor de 
judecata. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
37. Proiect de hotarare privind rectificarea  bugetului general al judetului Alba, a 

bugetului propriu al judetului Alba, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate 
integral sau partial din venituri proprii, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a 
bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2008. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
38. Proiect de hotarare cu privire la completarea si modificarea Hotararii nr. 56/2008 a 

Consiliului judetean Alba privind repartizarea subventiilor si a altor surse de la bugetul de stat 
catre bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, pe anul 2008.  
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 39. Proiect de hotarare privind acordarea unor titluri onorifice. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
  
 

 
 



40. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 
 
 
 
               AVIZAT 
                PREŞEDINTE,                                SECRETAR AL JUDEŢULUI,             

 
 
      Ion Dumitrel                                             Mariana Hurbean 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 201 
Alba Iulia, 20.03.2008 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
SECRETARUL JUDEŢULUI 

 
 
 

INVITAŢIE 
Doamnei/Domnului consilier judeţean____________________________ 

 
 

Sunteţi invitat(ă) să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Alba care 

va avea loc în data de 27 februie 2008, ora 11,00 la sediul Palatului administrativ din 
municipiul Alba Iulia, etaj I, sala Mihai Viteazu, cu următorul 

 
PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic 
zonal: „Lucrari de amenajare piscicola prin exploatarea agregatelor minerale si amplasarea unei 
statii de sortare – spalare agregate minerale” in extravilanul satului Gura Ariesului, comuna 
Lunca Muresului si a satului Captalan, comuna Noslac. 
 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba  
 
 2.  Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic 
zonal: „Construire depozit profile laminate”, extravilan sat Vintu de Jos. 
 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba  
 
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic 
zonal: „Construire locuinte Sebes – Str. Schweighofer”, extravilan Sebes. 
 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba  
 
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic 
zonal: „Parcelare in vederea construirii de locuinte”, extravilan Sard, comuna Ighiu. 
 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba  
 



 5. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic 
zonal: „Construire cabana turistica”, extravilan sat Bubesti, comuna Arieseni. 
 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba  
 
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic 
zonal: „Constructii depozite industriale si depozitare”, Teius, DN 14 B. 
 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba  
 
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic 
zonal: „Construire fabrica pentru productie combustibil biodiesel”, extravilan sat Sard, comuna 
Ighiu. 
 

Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba  
 
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat in vederea 
implementarii proiectului Tara Motilor – Patrimoniu cultural european – Programul AFCN al 
Ministerului Culturii si Cultelor. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat in vederea 
implementarii proiectului cultural Traditii uitate – obicei traditional „Îmbrânzitul oilor” - 
Programul AFCN al Ministerului Culturii si Cultelor. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 10. Proiect de hotarare privind completarea Comisiei de evaluare si selectie a lucrarilor 
din categoria culturii scrise. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru prestatiile realizate de catre 
Compartimentul transport public judetean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
judetean Alba, in anul 2008. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 
 
 



12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de transport public 
judetean de persoane prin curse regulate, a Regulamentului Serviciului de transport public 
judetean de persoane prin curse regulate speciale, a Caietului de sarcini al Serviciului de 
transport public judetean de persoane prin curse regulate si a Programului de transport public 
judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011, in judetul Alba. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Conventiei de cooperare intre Consiliul 
judetean Alba si Inspectoratul de politie al judetului Alba in vederea realizarii Proiectului de 
interes public judetean „POLITIE EUROPEANA IN COMUNITATILE RURALE”.  
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Conventiei de cooperare in vederea realizarii 
Proiectului de interes public judetean „TEHNOLOGIE MODERNA PENTRU SIGURANTA 
COMUNITATII” intre Consiliul judetean Alba si Inspectoratul de politie al judetului Alba. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Conventiei de cooperare in vederea realizarii 
Proiectului de interes public judetean „JUDET TRANSILVAN – JUDET EUROPEAN” intre 
Consiliul judetean Alba si Inspectoratul de politie al judetului Alba. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 16. Proiect de hotarare privind prelungirea aplicarii prevederilor Hotararii Consiliului 
judetean Alba nr. 58/2005. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea darii in folosinta gratuita Asociatiilor „Agentia 
Locala a Energiei Alba” – ALEA si „Alba - Manche Impreuna” a imobilului situat administrativ 
in municipiul Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 9, cu destinatia de sediu. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 18. Proiect de hotarare privind cuprinderea in Inventarul bunurilor imobile care alcatuiesc 
domeniul privat al judetului Alba a bunului-teren in suprafata totala de 200 mp situat in 
localitatea Rimetea, judetul Alba. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 
 
 



 
19. Proiect de hotarare privind cuprinderea in Inventarul bunurilor care alcatuiesc 

domeniul public al judetului Alba a doua parcele de teren in suprafata totala de 7.533 mp, situate 
administrativ in comuna Cricau, judetul Alba si aprobarea darii acestora in administrarea 
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Alba. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

  
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere incheiate 

de Spitalul judetean de urgenta Alba Iulia. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii din domeniul public al judetului 
Alba si din administrarea Consiliului judetean Alba in domeniul public al statului si in 
administrarea Ministerului Transporturilor, a sectorului de drum judetean DJ 108: limita judet 
Cluj – Mătişeşti – Horea – Albac (DN 75), de la kilometrul 58+550 la kilometrul 79+900. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare/inchidere a institutiilor 
rezidentiale pentru persoanele adulte cu handicap din judetul Alba pentru perioada 2008-2013. 
 
 Initiator: Simedru Dan Coriolan, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 
 
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Conventia de 
cooperare nr. 7220/1432/217/2005 incheiata intre Directia generala de asistenta sociala si 
protectia copilului Alba, Consiliul local Hopirta si Filantropia Ortodoxa Alba Iulia. 
 
 Initiator: Simedru Dan Coriolan, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 
 
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Conventia de 
parteneriat nr. 1859/152/2006 incheiata intre Directia generala de asistenta sociala si protectia 
copilului Alba si Organizatia Caritas Alba Iulia. 
 
 Initiator: Simedru Dan Coriolan, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 
 
 25. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei pentru protectia 
copilului Alba. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
  
 
 



26. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre Serviciul 
public de asistenta sociala Alba Iulia, Filantropia Ortodoxa Alba Iulia si Directia generala de 
asistenta sociala si protectia copilului Alba, pentru implementarea Proiectului „Centrul 
multifunctional pentru persoane cu dizabilitati Alba”. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
27. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de parteneriat incheiat intre 

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si Consiliul local al municipiului 
Alba Iulia in vederea participarii la licitatia de proiecte in cadrul Programului finantat de catre  
Banca Mondiala, pentru infiintarea „Centrului multifunctional pentru tineri aflati in situatii de 
risc”. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
28. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de parteneriat incheiat intre 

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si Asociatia Filantropia ortodoxa 
Alba Iulia in vederea participarii  la  licitatia  de  proiecte  in cadrul Programului finantat de catre  
Banca Mondiala, pentru Proiectul „Restructurarea Centrului de recuperare si reabilitare 
neuropsihiatrica Galda de Jos” 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
29. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii judetului Alba in calitate de membru 

fondator la constituirea Asociatiei „Pro tinerete”. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
30. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii judetului Alba in calitate de membru 

fondator la constituirea Asociatiei „Centrul de dezvoltare comunitara Bucium”. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
31. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii judetului Alba in calitate de membru 

fondator la constituirea Asociatiei „Centrul de dezvoltare comunitara Rosia Montana”. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
32. Proiect de hotarare privind propunerea de inlocuire a asistentului social din Comisia 

judeteana de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti Alba. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 
 



33. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului 
judetean Alba in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii comerciale APA-CTTA S.A. in 
vederea exercitarii atributiilor cuprinse in Contractul de reprezentare. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
34. Proiect de hotarare privind incetarea Contractului de delegare de gestiune prin 

concesiune nr. 3480-611/2005 incheiat intre Consiliul judetean Alba, Consiliile locale ale 
municipiilor Alba Iulia, Blaj, Aiud, Ocna Mures, Cugir, Cimpeni, Abrud, Baia de Aries, Zlatna si 
Teius si Societatea comerciala APA-CTTA S.A. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
35. Proiect de hotarare privind delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 

catre Societatea comerciala APA-CTTA S.A. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
36. Proiect de hotărâre privind suportarea din bugetul propriu al Consiliului judetean 

Alba, trecerea pe cheltuieli si plata catre S.C. MOVA S.R.L. Alba Iulia a sumei de 176.360,26 lei 
reprezentand contravaloarea lucrarilor de asfaltare efectuate pe DJ 142 K si a cheltuielilor de 
judecata. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
37. Proiect de hotarare privind rectificarea  bugetului general al judetului Alba, a 

bugetului propriu al judetului Alba, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate 
integral sau partial din venituri proprii, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a 
bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2008. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
38. Proiect de hotarare cu privire la completarea si modificarea Hotararii nr. 56/2008 a 

Consiliului judetean Alba privind repartizarea subventiilor si a altor surse de la bugetul de stat 
catre bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, pe anul 2008.  
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 39. Proiect de hotarare privind acordarea unor titluri onorifice. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 40. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 

            SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                            Mariana Hurbean 



 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


