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PROIECT AL ORDINII DE ZI pentru şedinţa ordinară a Consiliului judeţean 
Alba din data de 28 august 2008, ora 11ºº 

 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul 
judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia în vederea organizării 
Adunării Generale a Facultăţilor Economice din România (AFER), Alba Iulia, 27 
noiembrie 2008 şi a Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Provocări ale economiei 
contemporane bazate pe cunoaştere”, Alba Iulia, 28-29 noiembrie 2008. 
 
 Iniţiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Perfecţionarea personalului 
care lucrează în serviciile de protecţie a copilului” iniţiat de Direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului Alba în parteneriat cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba 
Iulia, în vederea participării la licitaţia de proiecte în cadrul Programului de Interes 
Naţional PIN 4. 
 
 Iniţiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de 
parteneriat încheiat între Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, 
Serviciul public de asistenţă socială Alba Iulia, Asociaţia pentru consiliere şi asistenţă 
specializata ACAS Alba Iulia pentru susţinerea activităţii din cadrul Centrului rezidenţial 
pentru copii cu dizabilităţi multiple Alba. 
 
 Iniţiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de proiect între Consiliul 
judeţean Alba şi Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică – GTZ pentru realizarea 
proiectului „Identificarea şi promovarea potenţialului de energie regenerabilă in judeţul 
Alba”. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

5. Proiect de hotărâre privind însuşirea propunerii de marcă „Alba Transilvania” 
pentru Târgul de carte organizat în cadrul Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 



 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului judeţean de gestionare a 
deşeurilor – judeţul Alba. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 7. Proiect de hotărâre privind emiterea  unui acord de vecinătate. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
  

8. Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru punerea în aplicare a Deciziei 
nr. 1778/2008 emisă de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au 
aparţinut cultelor religioase din România. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea organigramei şi statului 
de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
  
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea organigramei şi a 
statului de funcţii ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului de păpuşi „Prichindel” Alba Iulia. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
  

12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea organigramei şi a 
statului de funcţii ale Bibliotecii judeţene „Lucian Blaga” Alba. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea organigramei şi a 
statului de funcţii ale Centrului de cultură „Augustin Bena” Alba. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii 
ale Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alba. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 



 
 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean 
Alba în Comitetul de coordonare a centrelor de permanenţă pentru asigurarea 
continuităţii asistenţei medicale primare. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 16. 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 locuinţe”, intravilan Abrud, judeţul Alba. 
 
 Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
  

17. 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 hală pentru producţie polistiren şi depozit”, extravilan 
Vinţu de Jos, judeţul Alba. 
 
 Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
 18. 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 pensiune agroturistică”, extravilan Şona, judeţul Alba. 
 
 Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţie asupra clădirii în care funcţionează Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă 
Alba Iulia, judeţul Alba. 
 
 Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Development for quality 
culture (Dezvoltare prin cultură de calitate) – Programul de finanţare în cadrul 
Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE). 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului cursurilor Serviciului de 

formare continuă „Şcoala de arte şi meşteşuguri” din cadrul Centrului de cultura 
„Augustin Bena” Alba, pentru anul 2008-2009. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 



22. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de evaluare şi selecţie a 
lucrărilor din categoria culturii scrise. 

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

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

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
24. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Consiliului 

judeţean Suceava pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale din luna iulie 2008. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
25. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 56/2008 a 

Consiliului judeţean Alba privind repartizarea subvenţiilor si a altor surse de la bugetul 
de stat către bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, pe anul 2008. 

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

 
 

PREȘEDINTE, 
                                                                  
                                       Ion Dumitrel 
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