
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

 
PROIECT AL ORDINII DE ZI 

pentru şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Alba 
din data de 20 noiembrie  2008, ora 11ºº 

 
 1. Proiect de hotărâre privind retragerea Consiliului judeţean Alba din Uniunea Naţională 
a Consiliilor Judeţene din România. 
  
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 
 2. Proiect de hotărâre privind cuprinderea imobilului „Clădire Primăria veche” situat 
administrativ în satul Deal, Str. Principala nr. 232, comuna Cîlnic, judeţul Alba în inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
3. Proiect de hotărâre privind cuprinderea unui bun în Inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al judeţului Alba şi aprobarea concesionării către Societatea comercială APA-
CTTA S.A. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor emise de Comisia tehnică judeţeană de 
amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţiile: Plan urbanistic zonal: 
„Parc eolian în zona Curcubăta Mică din Munţii Bihor”, comuna Avram Iancu, judeţul Alba şi 
Plan urbanistic zonal: „Parc eolian în zonele Tersteora, Divaia – Rotundu, Lespezi”, comuna 
Avram Iancu, judeţul Alba. 
 

Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
 5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei de stabilire şi evaluare a terenurilor 
aflate în patrimoniul Societăţii comerciale „Ardealul Com” S.A. cu sediul în municipiul Blaj, Str. 
Republicii nr. 8. 
 

Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 
2009 pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean şi serviciile publice de sub autoritatea 
Consiliului judeţean Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Spitalul judeţean de urgenţă 
Alba Iulia a bunului-spaţiu în suprafaţă totală de 25 mp, în curtea imobilului situat administrativ 
în municipiul Alba Iulia, Bd. Revoluţiei nr. 23, judeţul Alba, în care acesta îşi are sediul. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 8. Proiect de hotărâre privind încuviinţarea cererii ce se va adresa Consiliului local al 
comunei Galda de Jos, judeţul Alba, în vederea trecerii unei parcele de teren din proprietatea 
publică a comunei Galda de Jos în proprietatea publică a judeţului Alba. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuprinderii în Inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al judeţului Alba a unor imobile achiziţionate prin proiecte cu finanţare externă 
şi transmiterii dreptului de administrare Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului Alba asupra acestora. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Centrul 

Internaţional Antidrog şi pentru Drepturile Omului – CIADO, Asociaţia Naţională a Caselor de 
Cultură a Sindicatelor din România – ANCCSR si Consiliul judeţean Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
11. Proiect de hotărâre privind suportarea din bugetul propriu al Consiliului judeţean 

Alba, trecerea pe cheltuieli şi plata către Societatea comercială MOVA SRL Alba Iulia a 
contravalorii lucrărilor de asfaltare efectuate pe DJ 142 K şi a cheltuielilor de judecată. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba şi a 

bugetului propriu al judeţului Alba, pe anul 2008. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
13. Proiect de hotărâre privind 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, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
14. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 

 
PREȘEDINTE, 

                                                                  
                                       Ion Dumitrel 
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