
'ROMANIA 
JUDETUL 
CONSILIUL JUDETEAN 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 
pentru ;>edinta ordinadi a Consiliului judetean Alba din data de 

16 decembrie 2008, ora 

L privind incetarea, drept, a de consilier judetean al 
domnului 

Initiator: Dumitrel Ion, Alba 

2. Proiect de hotarare privind validarea ier j udetean, 

. Dumitrel pre~edintele Consiliului Alba 

de hotarare privind sanatate si protectie a 
Alba. 

Initiator: Dumitrel Ion, pre~edintele Consiliului judetean Alba 

4, hotarare privind si si a de 
functii ale lui de special ale Consiiillluijudetean 

Initiator: Dumitrel Ion, pre~edintele Consiliului judetean 

5. de modificarea Alba 
11/2008 pentru documentatiei intabulare Sl 

dezmembrare/dezlipire a imobilului situat administrativ in Sincrai, str. Andrei Muresanu 
nr.l municipiul proprietate publica a judetului Alba. 

Dumitrel Ion, Consiliului judetean 

care 
in municipiul 

de 

. Dumitrel pre~edintele Consiliului judelean 

plangerli prealabile formulata de doamna 

Consiliului judetean 

hotarare privind respingerea prealabile fOfmulata de Minth 
unor hotarari Consiliului Alba 

in domeniul public al judetului a imobiluJui situat in 
nr.497, j Alba. 

Initiator: pre~ed ConsiliuIlIi 



9. 	 Proiect privind aprobarea de cooperare Consiliul 
Alba si Asociatia Alba- AFRODA. 

Initiator: Dumitrel 	 Consiliului Alba 

10. 	 Proiect de 

privind 


judetean 

SI 


Consiliul judetean 

Alba. 

Dumitrel Ion, Consiliului Alba 

11. Proiect de An,r"'~p privind acordarea de 
Romane Iulia. 

Dumitrel 	 Consiliului j Alba 

12. de hotarare privind alocarea sumei de 200.000 reprezentand 
cotizatiei Consiliului judetean Alba catre Asociatia " Fotbal Club Unirea - 1924", 
2008. 

Dumitrel Ion, Consiliului judeiean 

Sl 

- Valea 
106 E pe tronsonul 

de proiect si a 
Consiliului judetean in calitate de partener si 

proiect, in vederea implementarii acestuia. 

Dumitrel Ion, Consiliului judelean 

14. 
in judetul 

Programului Operational Dezvoltarea 
, Axa prioritara I" Imbunatatiri de structura 
publice", major de inteventie " 

lui de iuare a deciziilor la nivel politico-administrativ". 

Initiator: Ion, pre$edintele 

Reviews for 
Eco-Regiuni 
INTERREG 

IVe. 
Ion, prc$edinteJe Consiliuluijudctean Alba 

16. Proiect hotarare privind bllgetului Alba, a 
bugetului propriu al judetului Alba, a lui institutlilor publ finantate 
integral sau partial din venituri proprii, a 
veniturilor si evidentiate in afara 

Alba 



17. Proiect de hotarare privind mod ificarea si completarea Hotararii nr.12/2008 
privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotei defalcate din impozitul pe venit 
pentru sustinerea programelor de dezvoltare local a precum si pentru proiectele de 
infrastructura care necesita cofinantare locala, pe anul 2008, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

Initiator: Dumitrel Ion, pre~edintele Consiliuluijudetean Alba 

18. 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, prqedintele Consiliuluijudetean Alba 

19. Proiect de hotarare privind modiflcarea si completarea Hotararii nr.3 /2008 privind 
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe unitati administrativ 
teritoriale pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, in anul 
2008, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Initiator: Dumitrel Ion, prqedintele Consiliului judetean Alba 

20. Informare cu privire la rezultatul controlului activitatii de gestionare a resurselor 
financiare si a patrimoniului public, pe anul 2007. 

21. Informare privind aspectele constatate si concluziile rezultate in urma controlului 
complex metodologic al Inspectoratului National privind Evidenta Persoanelor. 

Prezinta: Duncea Marcel Traian, director executiv, Directia publica comunitara de 
evidenta a persoanelor Alba. 

22. Intrebari, interpelari, declaratii politice. 

PRE~EDINTE, 

Ion Dumitrel 


