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PROIECT AL ORDINII DE ZI 
pentru şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Alba din data de 

26 martie 2009, ora 11ºº 
 
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru protecţia 
copilului Alba. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 2. Proiect de hotărâre privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate, pe traseul 046: Alba Iulia – Ohaba, operatorului 
de transport rutier Gicu Trans SRL. 
 

Initiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun imobil din domeniul public în 

domeniul privat al judeţului Alba, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestuia. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării valorilor de inventar ale unor bunuri 
imobile, proprietate publică a judeţului Alba, aflate în administrarea Spitalului judeţean de 
urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării de lucrări de reparaţii capitale şi investiţii. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune, în vederea valorificării 
prin casare, a unor bunuri, proprietate privată a judeţului Alba, aferente surselor locale de 
alimentare cu apă – Sursa Pâclişa şi Sursa dren Mihoieşti-Cîmpeni. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii a două parcele de teren, situate 
administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Consiliul Europei F.N., 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. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 



 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului nr. 3 emis de Comisia tehnică judeţeană 
de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia:   „Plan urbanistic 
general, regulament de urbanism şi strategia de dezvoltare comuna Cut”, judeţul Alba. 
 

Initiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului nr. 4 emis de Comisia tehnică judeţeană 
de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan urbanistic 
zonal:  „Construire locuinţe, extravilan sat Ighiu”, comuna Ighiu. 
 

Initiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului nr. 5 emis de Comisia tehnică judeţeană 
de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan urbanistic 
zonal:  „Zona turistică Valea Ţelna”, extravilan sat Ţelna, comuna Ighiu. 
 

Initiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului nr. 6 emis de Comisia tehnică 
judeţeană de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan 
urbanistic zonal: „Construire Biserica Ortodoxă cu Hramul Sfinţilor Impăraţi Constantin şi 
Elena”, extravilan sat Burzoneşti, comuna Sohodol. 
 

Initiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului nr. 7 emis de Comisia tehnică 
judeţeană de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan 
urbanistic zonal: „Construire service auto, staţie pentru inspecţie tehnică auto şi motel”, 
extravilan sat Pianu de Jos, comuna Pianu. 
 

Initiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Asociaţia 
Intercomunitară de Dezvoltare Ciugud – Berghin pentru realizarea Proiectului „Dezvoltarea 
serviciilor publice ale comunelor Ciugud şi Berghin, judeţul Alba, prin implementarea unui 
Sistem interactiv, Grafic de management şi a Sistemului de management al calităţii serviciilor 
ISO 9001”. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului proiectului „Sistem de 
management integrat al deşeurilor solide în judeţul Alba” şi a „Listei de investiţii rezultată în 
urma prioritizării pe o perioadă de 30 de ani”.  
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 



14. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de marcă „Ziua de Maine”. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Studiului privind organizarea transportului 

public de persoane pentru locuitorii din zona Alba Iulia”. 
 

Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Centrului de cultură 
„Augustin Bena” Alba. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 18. Proiect de hotărâre privind respingerea reclamaţiei administrative formulată de S.C. 
TRANSGILYEN S.R.L. Aiud împotriva Hotărârii nr. 69/27 martie 2008 şi a Hotărârii nr. 108/17 
aprilie 2008 ale Consiliului judeţean Alba. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
19. Proiect de hotărâre privind respingerea reclamaţiei administrative formulată de S.C. 

MAN TOURS S.R.L. Aiud împotriva Hotărârii nr. 69/27 martie 2008 şi a Hotărârii nr. 108/17 
aprilie 2008 ale Consiliului judeţean Alba. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

20. Proiect de hotărâre privind respingerea reclamaţiei administrative formulată de S.C. 
ARION TRANS S.R.L. Alba Iulia împotriva Hotărârii nr. 69/27 martie 2008 şi a Hotărârii nr. 
108/17 aprilie 2008 ale Consiliului judeţean Alba. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
21. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de Mitropolia 

Română Unită cu Roma Greco-Catolică Blaj împotriva Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 
249/2008 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 



22. Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare de întreţinere pentru 
beneficiarii de servicii sociale din centrele rezidenţiale aflate în subordinea  Direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, pentru anul 2009. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 

30/2009 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 

 
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Alba, aprobarea 
bugetului propriu al judeţului Alba şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli evidenţiate în 
afara bugetului local pe anul 2009. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
25. Raport anual al Comitetului de monitorizare a Planului judeţean de gestionare a 

deşeurilor – judeţul Alba. 
 

26. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 

 
 
PRESEDINTE, 

                                                 
   Ion Dumitrel 
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