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PREŞEDINTE 
 
 
 
 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 
  pentru şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Alba din data de 8 mai  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 : ” Parc auto cu 
functionare targ auto, spalatorie auto, inclusiv imprejmuire teren”, extravilan sat Vintu de Jos, 
judetul Alba. 
 

Initiator: Teodor Florin Marginean, vicepresedinte al Consiliului judetean 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 :”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. 
   

Initiator: Teodor Florin Marginean, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 
 
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea activitatilor cu care va fi implicat Consiliul 
judetean Alba in managementul si implementarea proiectului ” Achizitionare echipamente 
specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de 
urgenta si pentru acordarea  asistentei medicale de urgenta si aprimului ajutor calificat, in 
Regiunea 7 Centru” si a cheltuielilor judetului Alba legate de proiect. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de asociere intre Directia generala de 
asistenta sociala si protectia copilului Alba, Consiliul Local al orasului Teius si Fundatia 
Stichting Arnemuiden Help Teius-Rumenie. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
  
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei judetene in domeniul asistentei sociale 
si protectiei drepturilor copilului 2008-2013. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

  
6. Proiect de hotarare privind aprobarea inchiderii Centrului de Plasament nr. 2 Abrud 

prin infiintarea a trei case de tip familial. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 



7. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 210 mii lei reprezentand majorarea 
cotizatiei Consiliului judetean Alba catre Asociatia ”Fotbal Club Unirea- 1924”, pe anul 2008. 

 
Initiator: consilieri judeteni: Cucui Alin Florin , Ursales Traian Nicolae, Bolog Ioan, 

Pusca Nicolae, Florea Ioan. 
 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri intre Consiliul 

judetean Alba si Consiliul Local al municipiului Alba Iulia. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
9. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii a 

Bibliotecii judetene Lucian Blaga Alba. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii al Centrului scolar de 

recuperare Abrud si al Centrului scolar pentru educatie incluziva Alba Iulia. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 
11. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea a organigramei si statului de 

functii ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Alba. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 
12. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului judetean 

Alba nr.48/2006 privind aprobarea sporurilor la salariul de baza si a concediului de odihna 
suplimentar personalului din cadrul Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului 
Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 
13. Proiect de hotarare privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru doua 

autoutilitare din parcul auto al Consiliului judetean Alba 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 
14. Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei de parteneriat incheiata intre 

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si Asociatia Caritas Mitropolitan 
Greco-Catolic Blaj. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 

             15. Proiect de hotarare privind insusirea propunerii de schimbare a incadrarii drumului 
judetean DJ 750D: Arieseni (DN75) – Stei – Arieseni – Bucinis – DN75 din categoria 
functionala drum judetean in categoria functionala de drum comunal. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 

 



16. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al judetului Alba, a 
bugetului propriu al judetului Alba si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate 
integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2008. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
17. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
                                                                  

Ion Dumitrel 
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DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului judetean Alba in sedinta ordinara 

pe data de 8 mai 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 8 mai 
2008, ora 11.00,  sedinta ce va avea loc in Sala Senatului - Palatul Apor din 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 : ” Parc auto cu 
functionare targ auto, spalatorie auto, inclusiv imprejmuire teren”, extravilan sat Vintu de Jos, 
judetul Alba. 
 

Initiator: Teodor Florin Marginean, vicepresedinte al Consiliului judetean 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 :”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. 
   

Initiator: Teodor Florin Marginean, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 
 
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea activitatilor cu care va fi implicat Consiliul 
judetean Alba in managementul si implementarea proiectului ” Achizitionare echipamente 
specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de 
urgenta si pentru acordarea  asistentei medicale de urgenta si aprimului ajutor calificat, in 
Regiunea 7 Centru” si a cheltuielilor judetului Alba legate de proiect. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de asociere intre Directia generala de 
asistenta sociala si protectia copilului Alba, Consiliul Local al orasului Teius si Fundatia 
Stichting Arnemuiden Help Teius-Rumenie. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 



  
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei judetene in domeniul asistentei sociale 
si protectiei drepturilor copilului 2008-2013. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

  
6. Proiect de hotarare privind aprobarea inchiderii Centrului de Plasament numarul 2 

Abrud prin infiintarea a trei case de tip familial. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
7. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 210 mii lei reprezentand majorarea 

cotizatiei Consiliului judetean Alba catre Asociatia ”Fotbal Club Unirea- 1924”, pe anul 2008. 
 
Initiator: consilieri judeteni: Cucui Alin Florin , Ursales Traian Nicolae, Bolog Ioan, 

Pusca Nicolae, Florea Ioan. 
 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri intre Consiliul 

judetean Alba si Consiliul Local al municipiului Alba Iulia. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
9. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii a 

Bibliotecii judetene Lucian Blaga Alba. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii al Centrului scolar de 

recuperare Abrud si al Centrului scolar pentru educatie incluziva Alba Iulia. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 
11. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea a organigramei si statului de 

functii ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Alba. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 
12. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului judetean 

Alba nr.48/2006 privind aprobarea sporurilor la salariul de baza si a concediului de odihna 
suplimentar personalului din cadrul Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului 
Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 
13. Proiect de hotarare privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru doua 

autoutilitare din parcul auto al Consiliului judetean Alba. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 
 
 



14. Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei de parteneriat incheiata intre 
Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si Asociatia Caritas Mitropolitan 
Greco-Catolic Blaj. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 

             15. Proiect de hotarare privind insusirea propunerii de schimbare a incadrarii drumului 
judetean DJ 750D: Arieseni (DN75) – Stei – Arieseni – Bucinis – DN75 din categoria 
functionala drum judetean in categoria functionala de drum comunal. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 

16. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al judetului Alba, a 
bugetului propriu al judetului Alba si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate 
integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2008. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

17. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
               AVIZAT 
                PREŞEDINTE,                                SECRETAR AL JUDEŢULUI,             
 

      Ion Dumitrel                                             Mariana Hurbean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Nr. 218 
Alba Iulia, 25.04.2008 
 



 
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 8 mai 2008, ora 1100 in Sala Senatului – Palatul Apor din Alba Iulia , 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 : ” Parc auto cu 
functionare targ auto, spalatorie auto, inclusiv imprejmuire teren”, extravilan sat Vintu de Jos, 
judetul Alba. 
 

Initiator: Teodor Florin Marginean, vicepresedinte al Consiliului judetean 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 :”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. 
   

Initiator: Teodor Florin Marginean, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 
 
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea activitatilor cu care va fi implicat Consiliul 
judetean Alba in managementul si implementarea proiectului ” Achizitionare echipamente 
specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de 
urgenta si pentru acordarea  asistentei medicale de urgenta si aprimului ajutor calificat, in 
Regiunea 7 Centru” si a cheltuielilor judetului Alba legate de proiect. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de asociere intre Directia generala de 
asistenta sociala si protectia copilului Alba, Consiliul Local al orasului Teius si Fundatia 
Stichting Arnemuiden Help Teius-Rumenie. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
  
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei judetene in domeniul asistentei sociale 
si protectiei drepturilor copilului 2008-2013. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 



  
6. Proiect de hotarare privind aprobarea inchiderii Centrului de Plasament numarul 2 

Abrud prin infiintarea a trei case de tip familial. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
7. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 210 mii lei reprezentand majorarea 

cotizatiei Consiliului judetean Alba catre Asociatia ”Fotbal Club Unirea- 1924”, pe anul 2008. 
 
Initiator: consilieri judeteni: Cucui Alin Florin , Ursales Traian Nicolae, Bolog Ioan, 

Pusca Nicolae, Florea Ioan. 
 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri intre Consiliul 

judetean Alba si Consiliul Local al municipiului Alba Iulia. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
9. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii a 

Bibliotecii judetene Lucian Blaga Alba. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii al Centrului scolar de 

recuperare Abrud si al Centrului scolar pentru educatie incluziva Alba Iulia. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 
11. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea a organigramei si statului de 

functii ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Alba. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 
12. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului judetean 

Alba nr.48/2006 privind aprobarea sporurilor la salariul de baza si a concediului de odihna 
suplimentar personalului din cadrul Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului 
Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 
13. Proiect de hotarare privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru doua 

autoutilitare din parcul auto al Consiliului judetean Alba. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 
14. Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei de parteneriat incheiata intre 

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si Asociatia Caritas Mitropolitan 
Greco-Catolic Blaj. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 



             15. Proiect de hotarare privind insusirea propunerii de schimbare a incadrarii drumului 
judetean DJ 750D: Arieseni (DN75) – Stei – Arieseni – Bucinis – DN75 din categoria 
functionala drum jdetean in categoria functionala de drum comunal. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 

16. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al judetului Alba, a 
bugetului propriu al judetului Alba si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate 
integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2008. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

17. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
 

Mariana Hurbean 
 


