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PROIECT AL ORDINII DE ZI 

pentru şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Alba 
din data de 31 octombrie  2008, ora 11ºº 

 
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării imobilului „Construcţii în care îşi 
are sediul Teatrul de păpuşi „Prichindel” Alba Iulia şi terenul aferent”, situat administrativ în 
municipiul Alba Iulia, Str. Andrei Mureşanu nr. 3, restituit ca urmare a punerii în aplicare a 
Deciziei nr. 1778/2008 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au 
aparţinut cultelor religioase din România. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii imobilului „Construcţii şi teren 
aferent în care a funcţionat Centrul de plasament Obreja”, situat administrativ în satul Obreja nr. 
190, comuna Mihalţ, din domeniul privat al judeţului Alba şi din administrarea Consiliului 
judeţean Alba în domeniul privat al comunei Mihalţ şi în administrarea Consiliului local al 
comunei Mihalţ. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea componenţei Comitetului 
judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia copilului Alba. 
 

 Iniţiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Direcţia generală 
de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, 
Consiliul local Bistra şi Asociaţia ECOTURBISTRA pentru realizarea Proiectului „Serviciu 
social de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice – Bistra”. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea 

implementării Proiectului „Tabăra de arte Noşlac”. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 



 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 3/2008 privind 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe unităţi administrativ-teritoriale 
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, în anul 2008. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
7. 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, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.11/2008 privind repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul alba pe anul 2008,  cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
9. 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, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetului 
veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului, pe anul 2008. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
10. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 56/2008 a Consiliului 

judeţean Alba privind repartizarea subvenţiilor şi 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 

 
11. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
                                                                  
                                       Ion Dumitrel 
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