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PROIECT AL ORDINII DE ZI  

pentru şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Alba din data de  
27 februarie 2009, ora 1100 

 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura organigramei şi a 
statului de funcţii ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei judeţene de dezinsecţie şi 

ecologizare mediu Alba. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi 
Regulamentului de organizare si funcţionare ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în 
proprietatea privată a judeţului Alba, în vederea casării. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere încheiate 
de către Spitalul judeţean de urgenţă Alba Iulia. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 6. Proiect de hotărâre privind încuviinţarea cererii ce se va adresa Consiliului local al 
municipiului Alba Iulia pentru transmiterea unui bun imobil-teren din domeniul public al 
municipiului Alba Iulia şi din administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, în 
domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului judeţean Alba, pentru 
amplasarea sediului instituţiei publice de spectacole – teatru de proiecte. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 



 7. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Alba cu unităţile administrativ 
teritoriale din judeţul Alba pentru înfiinţarea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 5 din Hotărârea nr. 7/2009 a 

Consiliului judeţean Alba privind modificarea şi completarea Actului constitutiv şi Statutului 
Asociaţiei ”APA ALBA”. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Perfecţionarea personalului din 

centrele rezidenţiale la nivelul judeţului Alba” şi a Acordului de parteneriat, în vederea 
implementării acestuia. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul judeţean 

Alba şi Asociaţia Generală a Economiştilor din România – Filiala Alba. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii unui acord de vecinătate. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
12. Proiect de hotărâre pentru adoptarea „Strategiei de dezvoltare rurală a judeţului Alba 

pe perioada 2007-2013”. 
 
Initiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 

 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii Consiliului judeţean Alba în Asociaţia 

Grupul de Acţiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare. 
 

Initiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Consiliului judeţean Alba la Asociaţia 
judeţeană a cultivatorilor de cereale şi plante tehnice Alba. 
 

Initiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 

15. Proiect de hotărâre privind constituirea şi utilizarea fondului de rulment în anul 2009. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 



 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii a judeţului Alba, 

în cadrul Programului „Electrificare 2007-2009”. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activităţilor de cooperare externă al 
Consiliului judeţean Alba pe anul 2009. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
18. Proiect de hotărâre privind repartizarea subvenţiilor şi a altor surse de la bugetul de 

stat către bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, pe anul 2009. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
19. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor pentru susţinerea programelor de 

dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare 
locală, pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba, pe anul 2009. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
20. Proiect de hotărâre privind stabilirea bugetului general al judeţului Alba, aprobarea 

bugetului propriu al judeţului Alba, aprobarea bugetului creditelor externe, aprobarea bugetului 
fondurilor externe nerambursabile, aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii din bugetul local, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli evidenţiate în 
afara bugetului local şi aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 
din venituri proprii, pe anul 2009. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

 
 21. Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din 
judeţul Alba, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 22. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotizaţiei Consiliului judeţean Alba pentru 
Asociaţia Rugby Club Cugir, pe anul 2009. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
23. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 lei reprezentând cotizaţia 

Consiliului judeţean Alba la Asociaţia „Fotbal Club Unirea – 1924”, pe anul 2009. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 



 
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere cu Asociaţia judeţeană de 
fotbal Alba pentru realizarea activităţilor din campionatul Ligii a IV-a şi a celui judeţean. 
 
 Initiatori: Florea Ioan, Fulea Ioan, Ignat Elena, consilieri judeteni 
  

25. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Ion Dumitrel 
 
 

 


