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1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea ”Comisiei tehnice judeţene de amenajare a 

teritoriului, urbanism şi lucrări publice si aprobarea Regulamentului de funcţionare a acesteia. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnică judeţeană de 

amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan urbanistic zonal : 
”Construire casă de vacanţă”, extravilan sat Teleac, comuna Ciugud, judeţul Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnică judeţeană de 

amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan urbanistic zonal: 
”Construire salon auto, inclusiv service pentru mărcile auto Opel şi Chevrolet, extravilan 
Sîntimbru, comuna Sîntimbru, judeţul Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnică judeţeană de 

amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan urbanistic zonal: 
”Construire complex turistic”, extravilan sat Vanvuceşti, comuna Arieşeni, judeţul Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnică judeţeană de 

amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan urbanistic zonal: 
”Construire depozit”, extravilan sat Vîrşi, oraş Cîmpeni, judeţul Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeţeană de 

amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan urbanistic zonal: 
”Construire showroom, service auto, anexe si împrejmuire”, extravilan municipiul Sebeş, judeţul 
Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnică judeţeană de 
amenajare a teritoriului, urbanism si lucrări publice pentru documentaţia: Plan urbanistic zonal: 
”Construire sala de nunti”, extravilan Vinţu de Jos, judeţul Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnică judeţeană de 

amenajare a teritoriului, urbanism si lucrări publice pentru documentaţia: Plan urbanistic general, 
plan de amenajare a teritoriului, regulament de urbanism si strategia de dezvoltare comuna Gîrda 
de Sus, judeţul Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnică judeţeană de 

amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan urbanistic zonal: 
”Construire Mănăstire Sfânta Treime Fărău, extravilan Sat Fărău, comuna Fărău, judeţul Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnică judeţeană 

de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan urbanistic zonal: 
”Construire Mănăstire Sfântul Nectarie Ponor,extravilan sat Ponor, comuna Ponor, judeţul Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean 

Alba nr. 104/ din 17.04.2008 privind aprobarea proiectului ”Servicii integrate pentru persoane cu 
Nevoi Speciale Alba”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara 3- 
”Imbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie3.2. - 
”Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” şi a 
Acordului de parteneriat în vederea implementării acestuia. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de 

fezabilitate, pentru obiectivul ” Infiinţare centre sociale cu destinaţie multifuncţională, judeţul 
Alba”.  

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a bugetului 

propriu al judeţului Alba, şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, pe anul 2008. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul judeţean 

Alba, Consiliul judeţean Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu, Universitatea 1 Decembrie 
1918, Alba Iulia şi Agenţia de Dezvoltare Regională Centru pentru realizarea proiectului 
”Dezvoltarea instrumentelor de planificare în Regiunea Centru utilizând tehnologia GIS” şi 
aprobarea contribuţiei la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului. 

 
           Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 



 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare în domeniul 

Formării Profesionale şi al Schimburilor Culturale între judeţul Alba (România) şi Provincia 
Alessandria ( Republica Italiana ) 

 
           Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea staţiilor publice aferente transportului public 

judeţean de persoane prin curse regulate pe baza propunerilor autorităţilor administraţiei publice 
locale. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii pentru executare a serviciului de 

transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în gestiune delegată. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat modificat pentru 
Proiectul ”Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi de turism în arealul turistic 
Mărginimea Sibiului - Valea Sebeşului( Judeţele Sibiu şi Alba) - modernizarea drumului de interes 
turistic DJ 106 E pe tronsonul Jina-Şugag/Valea Sebeşului/DN 67C. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului”Pod pe DJ 106K: Sebeş-Daia Română-Ohaba-Secăşel-DJ 107km.29+870 jud.Alba” 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
                                                                  

Ion Dumitrel 
 
 
 
 
 
 


