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PROIECT AL ORDINII DE ZI 

pentru sedinta extraordinara a Consiliului judetean Alba din data de 
28 aprilie 2005, ora 11 

 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de colaborare intre Directia generala de 

asistenta sociala si protectia copilului Alba si Fundatia “Hope and Homes for Children” Romania. 

 

Initiator: Ion Dumitrel, presedinte al Consiliului judetean Alba 

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de restructurare a institutiilor de asistenta 

sociala a persoanelor cu handicap din judetul Alba. 

 

Initiator: Ion Dumitrel, presedinte al Consiliului judetean Alba 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea co-finantarii de catre Consiliul judetean a 

proiectului ‘’Restructurarea caminului pentru persoane varstnice Blaj si transferarea persoanelor cu 

handicap in doua locuinte protejate’’ care va fi depus de catre Directia generala de asistenta sociala 

si protectia copilului Alba. 

 

Initiator : Ion Dumitrel presedintele Consiliului judetean Alba. 

 

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea co-finantarii de catre Consiliul judetean a 

proiectului « Restructurarea caminului pentru persoane varstnice Sebes si transferarea persoanelor 

cu handicap in trei locuinte protejate » care va fi depus de catre Directia generala de asistenta 

sociala si protectia copilului Alba. 

  

Initiator : Ion Dumitrel presedintele Consiliului judetean Alba. 

 

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea co-finantarii de catre Consiliul judetean a 

proiectului « Restructurarea Centrului de ingrijire si asistenta Abrud » care va fi depus de catre 

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba. 

  

Initiator : Ion Dumitrel presedintele Consiliului judetean Alba. 

 

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea co-finantarii de catre Consiliul judetean a 

proiectului « Restructurarea Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Galda de Jos» 

care va fi depus de catre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba. 

  

Initiator : Ion Dumitrel presedintele Consiliului judetean Alba. 

 

 7. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de prietenie si cooperare intre 

judetul Alba, Romania  si Departamentul la Manche din Republica Franceza. 

  

Initiator : Ion Dumitrel, presedintele Consiliului judetean Alba 

 



8. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei-cadru de parteneriat si 

cooperare intre Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia si Consiliul judetean Alba.  

 

Initiator: Ion Dumitrel, presedinte al Consiliului judetean Alba 

 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare intre Directia generala de 

asistenta sociala si protectia copilului Alba, Arhiepiscopia Ortodoxa Romana Alba Iulia si Asociatia 

Filantropia Ortodoxa Alba Iulia. 

 

Initiator: Ion Dumitrel, presedinte al Consiliului judetean Alba 

 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii imobilului situat administrativ in Alba 

Iulia, Bd. Ferdinand I nr. 2 din domeniul public al judetului Alba in domeniul public al municipiului 

Alba Iulia. 

 

Initiator: Ion Dumitrel, presedinte al Consiliului judetean Alba 

 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii de catre Sanatoriul TBC Aiud a unor 

bunuri aflate in administrarea acestuia, apartinand domeniului public al judetului Alba 

 

Initiator: Florin Marginean, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 

 

12. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului judetean 

Alba nr.87 din 30 martie 2005 privind darea in administrare a unor bunuri spatii din imobilul situat 

admininstrativ in municipiul Alba Iulia, Piata Iuliu Maniu nr.14 judetul Alba. 

 

Initiator: Florin Marginean, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 

 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea deschiderii unui traseu pe ruta Cenade-Blaj si retur 

si completarea Programului de transport persoane prin servicii regulate in trafic judetean al 

judetului Alba, pentru perioada 2005-2008. 

 

Initiator: Florin Marginean, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 

 

14. Proiect de hotarare privind avizarea contractului de performanta pe anul 2005, pentru 

conducatorul agentului economic Societatea comerciala “Parcul Industrial Cugir” S.A.la care 

Consiliul judetean Alba este actionar unic. 

 

Initiator: Ion Dumitrel, presedinte al Consiliului judetean Alba 

  

15. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice “Zid de sprijin 

DJ 762, km 45 + 000 – km 45 + 800”, judetul Alba – faza studiu de fezabilitate. 

 

Initiator: Florin Marginean, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 

 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului de lucrări modificat pentru 

drumurile si podurile judetene finantate din subventii din bugetul propriu al judetului Alba”, pe anul 

2005. 

 

Initiator: Florin Marginean, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 

 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si 

pierdere pe anul 2004 al Societatii comerciale “Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A. 

 



Initiator: Ion Dumitrel, presedinte al Consiliului judetean Alba 

 

 18. Proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere 

si repartizarea profitului net pe anul 2004 ale Societatii comerciale “Parcul Industrial Cugir” S.A. 

 

Initiator: Ion Dumitrel, presedinte al Consiliului judetean Alba 

 

 19. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al judetului Alba, aprobarea 

bugetului propriu al judetului Alba si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor si 

serviciilor publice de interes judetean finantate prin subventii si din venituri proprii pe anul 2005. 

 

Initiator: Ion Dumitrel, presedinte al Consiliului judetean Alba 

 

20. Proiect de hotarare privind reactualizarea anexelor 1, 4 si 12 la Hotararea nr. 220/2004 

privind echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor precum si a bugetului 

propriu al judetului Alba, pe anul 2005. 

 

Initiator: Ion Dumitrel, presedinte al Consiliului judetean Alba 

 

21.Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului asupra situatiei gestionarii bunurilor 

care apartin judetului Alba. 

 

Initiator: Ion Dumitrel, presedinte al Consiliului judetean Alba 

 

22. Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului judetean Alba cu Asociatia ‘’Clubul de 

Golf  Paul Tomita’’ in vederea organizarii ‘’Alba Golf Chalange’’. 

 

Initiator: Ion Dumitrel, presedinte al Consiliului judetean Alba 

 

23. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului judetean Alba in 

consiliile de administratie ale scolilor speciale. 

 

Initiator: Ion Dumitrel, presedinte al Consiliului judetean Alba 

 

24.  Intrebari, interpelari, declaratii politice. 

 

 

       

 

PRESEDINTE, 
ION DUMITREL 

 

 

 

 


