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

16 aprilie 2009, ora 11ºº 
 
 1. Proiect de hotarare privind transferarea, cu titlu gratuit, a bunurilor si 
echipamentelor achizitionate de Consiliul judetean Alba prin Programul PHARE RO-
2005/017-553.01.03.06 – Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administratiei la 
nivel local III-IV, prin Proiectul „Implementare retea judeteana de comunicatii pentru 
evidenta persoanelor” AB 1020, catre partenerii proiectului. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 2. Proiect de horarare privind aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul  
de politie al judetului Alba pentru aplicarea Proiectului de interes public judetean 
„OPERATIVITATE IN REZOLVAREA PROBLEMELOR COMUNITATII”. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de 

organizare si functionare a aparatului de specialitate al Consiliului judetean Alba.  
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea acordului colectiv si a contractului 

colectiv de munca incheiate cu salariatii din aparatul de specialitate al Consiliului 
judetean Alba. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
5. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale 

Teatrului de papusi „Prichindel” Alba Iulia. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
6. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale 

Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Alba. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 



 7. Proiect de hotarare privind atribuirea in gestiune delegata serviciului de 
transport public judetean de persoane prin curse regulate, pe traseul 008: Aiud-Ponor-
Geogel, operatorului de transport rutier S.C. Excelent Trans S.R.L. 
 

Initiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea cuprinderii in domeniul public al 

judetului Alba a bunului imobil-teren, in suprafata de 26.697 mp, situat administrativ in 
zona turistica „Poarta Raiului”, comuna Sugag, judetul Alba. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
9. Proiect de hotarare privind cuprinderea unor bunuri aferente sistemelor de 

alimentare cu apa in Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Alba 
si aprobarea transmiterii acestora, din proprietatea publica a judetului Alba si din 
administrarea Consiliului judetean Alba, in proprietatea publica a unor unitati 
administrativ-teritoriale din judetul Alba si in administrarea consiliilor locale ale 
acestora. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
10. Proiect de hotarare privind solicitarea de transmitere din domeniul public al 

statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice in domeniul public al 
judetului Alba si in administrarea Consiliului judetean Alba a unor spatii situate in 
imobilul din orasul Cimpeni, str. Revolutiei 1848, Bloc C2B, judetul Alba. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
11. Proiect de hotarare privind aprobarea cuprinderii in Inventarul bunurilor care 

apartin domeniului privat al judetului Alba a unor imobile-terenuri situate in municipiul 
Alba Iulia, Piata Ion I.C. Bratianu nr. 20, judetul Alba. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

  
12. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea contractului-cadru de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse 
regulate, aprobat prin Hotararea Consiliului judetean Alba nr. 150/26 iunie 2008. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
13. Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor aferente serviciului de 

transport public judetean de persoane prin curse regulate practicate de catre operatorii de 
transport rutier S.C. BOIAN TRANS SERVICE SRL si S.C. LIVIO DARIO SRL. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 



14. Proiect de hotarare privind aprobarea caietelor de sarcini pentru concursul de 
proiecte de management pentru institutiile de cultura din subordinea Consiliului judetean 
Alba. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
15. Proiect de hotarare privind numirea membrilor comisiilor de evaluare finala a 

managementului institutiilor de cultura din subordinea Consiliului judetean Alba. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat in vederea 
dezvoltarii zonei de interes „Teren de Golf Pianu”. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale bugetelor 
judetului Alba pe anul 2008. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
 18. Raport privind situatia gestionarii bunurilor care apartin judetului Alba. 
 

19. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 
 
PRESEDINTE, 
 
   Ion Dumitrel 
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