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PROIECT AL ORDINII DE ZI 
pentru  ședinta ordinara a Consiliului judetean Alba din data de 24 iulie 2008, ora 1100 

 
  

1. Proiect de hotarare privind incetarea, de drept, a mandatului de consilier 
judetean al domnului Cornel Murg. 

 
Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
2. Proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean. 
 
Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
3. Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei administratie publica locala, 

juridica si ordine publica a Consiliului judetean Alba. 
 
Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al Consiliului judetean Alba. 
 
Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

 
5. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 103/2006  

privind contractarea de catre Consiliul judetean Alba a unui credit obligatar si/sau bancar 
in valoare de 50 milioane RON, cu o maturitate de maximum 20 de ani, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

 
Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Consiliului judetean Alba la 
Asociatia RUGBY CLUB CUGIR. 
 

Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Consiliului judetean Alba la 
Asociatia judeteana a crescatorilor de bovine Alba. 
 

Initiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 



 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de asociere intre Consiliul 

judetean Alba si Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia in vederea organizarii 
Conferintei internationale de analiza complexa si subiecte asociate, Simpozionul 
Româno-Finlandez, editia a-XI-a, Alba Iulia, 14-19 august 2008. 

 
Initiatori: Andronescu Elvira Rodica, Marginean Teodor Florin,  

      Sandea Dorin Gheorghe, consilieri judeteni 
 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional numarul 2 la Acordul de 
asociere cu Asociatia Judeteana de Fotbal Alba pentru acordarea unui sprijin financiar 
activitatilor din campionatul Ligii a-IV-a si a celui judetean. 

 
Initiatori: Florea Ioan, Fulea Ioan, Marginean Teodor Florin, consilieri judeteni 

 
10. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 500.000 lei reprezentand 

majorarea cotizatiei Consiliului judetean Alba catre Asociatia „Fotbal Club Unirea – 
1924”, pe anul 2008. 

 
Initiatori: Bendea Dumitru Adrian, Florea Ioan, Lazar Ioan, consilieri judeteni 
 

 11. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 11/2008 privind 
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 
locale ale comunelor, oraselor si municipiilor din judetul Alba pe anul 2008, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 

Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 
 12. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 4/2008 
privind constituirea si utilizarea fondului de rulment in anul 2008. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

13. 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 creditelor interne si externe 
si a bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 
2008. 

 
Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
 14. Proiect de hotarare privind stabilirea de taxe locale si tarife datorate bugetului 
general al judetului Alba, in anul 2009. 
 

Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 



15. Proiect de hotarare privind insusirea propunerii de marca ”Cântec si joc pe 
Târnave”- Veta Biris. 

 
Initiator: Cucui Alin Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba, 
               Marginean Teodor Florin, consilier judetean 

 
16. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 

judetean Alba nr.144/2007 privind aprobarea participarii judetului Alba, in calitate de 
membru fondator, la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Centrul 
Transilvaniei”. 

 
Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
17. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr. 

115/2006 privind asocierea Consiliului judetean Alba in vederea constituirii Asociatiei 
„Tara vinului”. 

 
Initiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 

 
18. Proiect de hotarare privind cuprinderea unor bunuri in Inventarul bunurilor 

care alcatuiesc domeniul privat al judetului Alba si aprobarea concesionarii acestora catre 
S.C. ”APA-CTTA” S.A.  

 
Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 
19. Proiect de hotarare pentru aprobarea documentatiei tehnice privind 

dezmembrarea/dezlipirea unei parcele de teren din imobilul situat administrativ in 
municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran nr.13, proprietate privata a judetului Alba.                                                                                                                                                                                                       

 
Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
20. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica 

judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : 
”Plan urbanistic general, plan de amenajare a teritoriului, regulament de urbanism si 
strategia de dezvoltare comuna Unirea”, judetul Alba. 

 
 Initiator : Cucui Alin Florin , vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 
 
21. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica 

judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : 
”Plan urbanistic general oras Cîmpeni”, judetul Alba. 

 
Initiator : Cucui Alin Florin , vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 
 
22. 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 hala pentru confectii metalice si imprejmuire” sat 
Hăpria, comuna Ciugud, judetul Alba. 

 
Initiator : Cucui Alin Florin , vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 
 
23. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Valorificarea potentialului 

turistic si economic al Vaii Aiudului prin reabilitarea infrastructurii de transport pe DJ 
107M”, judetul Alba si a cheltuielilor legate de proiect in cadrul Programului Operational 
Regional 2007-2013, Axa prioritara 2 – „Imbunatatirea infrastructurii de transporturi 
regionale si locale”, Domeniul de interventie 2.1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de 
drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia pe reabilitarea soselelor de centura. 
 

Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
24. Proiect de hotarare privind modificarea 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. 

 
Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
25. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului de 

cultura „Augustin Bena” Alba. 
 

Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

26. Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei pentru omologarea partiilor 
de schi pentru agrement Alba. 

 
Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
27.  Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor judeteni care vor face 

parte din Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Alba.  
 
Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
28. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului judetean 

Alba in comisia de evaluare a proiectelor de management pentru institutiile publice de 
cultura din subordine. 

 
Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
29. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului judetean 

Alba in Comitetul director al Centrelor de ingrijire si asistenta Abrud, Gîrbova si al 
Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Galda de Jos. 

 
Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 



 
30. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

judetean Alba  in Consiliul administrativ la Teatrul de papusi ”Prichindel” Alba Iulia. 
 
Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
31. Proiect de hotarare privind desemnarea unor reprezentanti al Consiliului 

judetean Alba  in Consiliul de administratie al Muzeului National al Unirii Alba Iulia. 
 
Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
32. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Alba in 

Adunarea generala a actionarilor la  Societatea comerciala „APA-CTTA” S.A. 
 

Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
33. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Alba in 

Adunarea generala a actionarilor la Societatea comerciala „PARC INDUSTRIAL BLAJ-
ALBA” S.A. 

 
Initiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 

 
 
 34. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de modificare a incadrarii 
unui tronson din drumul comunal DC 82: DN1 – Miraslau – Cicau, de la km 0+000 la km 
2+000, judetul Alba, din categoria functionala de drum comunal in categoria functionala 
de drum judetean. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
35. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 
 

 
 
 
                                PREŞEDINTE,                                

                                          Ion Dumitrel                                              


