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PROIECT AL ORDINII DE ZI 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de întabulare şi 
dezmembrare/dezlipire a imobilului situat administrativ în localitatea Sîncrai, strada Andrei 
Mureşanu nr.100, proprietate publică a judeţului Alba.  
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

2. Proiect de hotărâre privind încuviinţarea cererii ce se va adresa Consiliului local al 
municipiului Alba Iulia cu privire la transmiterea unui imobil-teren, din domeniul privat al 
municipiului Alba Iulia şi din administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia în 
domeniul privat al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului judeţean Alba. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

3. Proiect de hotărâre privind 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 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de cooperare în vederea realizării 

Proiectului de interes public judeţean ”OPERATIONALIZAREA CENTRULUI JUDETEAN 
DE COORDONARE SI CONDUCERE A I NTERVENTIEI IN SITUATII DE URGENTA” 
între Consiliul judeţean Alba şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Unirea” al judeţului 
Alba.   

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului emis de Comisia tehnică judeţeană  
de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia Plan urbanistic 
zonal: ”PARC SOLAR FOTOVOLTAIC”, sat Pianu de Jos, comuna Pianu, jud. Alba. 

 
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 

 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate ” Modernizare Spital 
de urgenţă Alba Iulia”, judeţul Alba. 

 
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 

 
 
 



 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu 
de fezabilitate, pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier DJ 704:  DN7 (Şibot) – Vinerea – 
Cugir – Sureanu – Prigoana – Valea Mare – DN 67C, sector I, km 17+600 – km 46+700. 
 

Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 
 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu 
de fezabilitate, pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier DJ 704:  DN7 (Sibot) – Vinerea – 
Cugir – Sureanu – Prigoana – Valea Mare – DN 67C, sector II, km 46+700 – km 75+950. 
 

Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acţiune privind 

prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2008-2009”. 
 

Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al 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 completarea statului de funcţii al Centrului şcolar 

pentru educaţie incluziva Alba Iulia. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea organigramei, statului de 

funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de cultură „Augustin Bena” 
Alba Iulia. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între 

Organizaţia pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale „TREBUIE” Sebeş, Serviciul public de 
asistenţă socială Sebeş şi Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, 
pentru Proiectul: „Construire centru de îngrijire persoane cu handicap”. 

 
Iniţiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de parteneriat încheiată între 

Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba şi Asociaţia Filantropia 
ortodoxă Alba Iulia pentru înfiinţarea „Serviciului socio-medical de îngrijire la domiciliu a 
persoanelor vârstnice Roşia de Secaş”. 

 
Iniţiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 

 
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării împrumutului bancar ce se va 
contracta de Societatea comercială „Parcul industrial Cugir” S.A. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 



16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de evaluare a proiectelor de 
investiţii, în cadrul Programului „Electrificare 2007-2009”. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

                                         
   17. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburant pentru 

autoutilitara AB-30-CJA din parcul auto al Consiliului judeţean Alba. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 18. 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 si a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din 
venituri proprii pe anul 2008. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
   19. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 12/2008 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei defalcate din impozitul pe venit 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală precum şi pentru proiectele de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2008. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
   20.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei 

Ortodoxe Romane Alba Iulia. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
   21.  Proiect de hotărâre privind stabilirea cotizaţiei Consiliului judeţean Alba pentru 

Asociaţia Rugby Club Cugir, pe anul 2008. 
  

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării Fondului de întreţinere, înlocuire şi 

dezvoltare, de către Societatea comercială „APA-CTTA” S.A., în anul 2008. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
23. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Alba. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
24.  Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 
 

PREȘEDINTE, 
                                                                  
                                       Ion Dumitrel 

 
 
 


