
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

privind convocarea Consiliului judetean Alba in sedinta ordinara 
DISPOZIŢIE 

pe data de 30 iulie 2009 
 
 Preşedintele Consiliului judeţean Alba ; 
 Având în vedere prevederile art. 94 (1) şi (7)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.106 (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare 
 

DISPUNE : 
 
 Articol 1-(1).  Convoacă Consiliul judeţean Alba în şedinţă ordinară pe data de 30 iulie 2009, ora 

11.00,  sedinta ce va avea loc in sala „Mihai Viteazul” a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia. 

                (2). Sedinta va avea urmatorul proiect al ordinii de zi: 

 
1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a 

mandatului, a mandatului de consilier judetean al domnului Besoiu Ioan. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

2. Proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

3. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei de specialitate - dezvoltare urbanistică, 
organizarea şi amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului judeţului. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
4. Proiect de hotarare privind alegerea unui membru in Comisia de validare a mandatelor consilierilor 

judeteni. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Acordul de asociere cu Asociatia 

Judeteana de Fotbal Alba pentru acordarea unui sprijin financiar activitatilor din campionatul Ligii a IV- a si a 
celui judetean. 

 
Iniţiatori: Consilieri judeteni : Ioan Florea, Elena Ignat, Ioan Fulea.  
 
6. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 50.000 lei, reprezentand subventia acordata Clubului 

Sportiv ”Unirea” Alba Iulia in vederea sustinerii activitatii competitionale in anul 2009. 
 



Iniţiatori: Consilieri judeteni : Ioan Florea, Ignat Elena, Ioan Fulea.  
 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii valorii de inventar a unor bunuri imobile proprietate 

publica a judetului Alba, concesionate catre S.C. APA-CTTA S.A., ca urmare a efectuarii unor lucrari de 
constructii montaj. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
8. Proiect de hotarare privind cuprinderea unor bunuri in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul 

privat al judetului Alba si aprobarea concesionarii acestora catre S.C. APA-CTTA S.A. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
9. Proiect de hotarare privind cuprinderea unui bun in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul 

public al judetului Alba si aprobarea concesionarii acestuia catre S.C. APA-CTTA S.A. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

  
 10. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita al Asociatiei Filantropia 
Ortodoxa Alba Iulia, asupra bunului-spatiu in suprafata totala de 206 mp de la parterul imobilului situat 
administrativ in municipiul Alba Iulia, B-dul Regele Carol I nr.39, judetul Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

 11. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice cadastrale pentru intabularea dreptului 
de proprietate publica a judetului Alba si a dreptului de administrare al Consiliului judetean Alba, asupra 
imobilului situat administrativ in satul Deal, str. Principala nr.232, comuna Cilnic, judetul Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

 12. Proiect de hotarare privind aprobarea emiterii unui acord de vecinatate. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

 13. Proiect de hotarare privind cuprinderea unui bun imobil in Inventarul bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public al judetului Alba si aprobarea darii acestuia in administrare Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Aiud. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

 14. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii de catre Directia Publica Comunitara de Evidenta 
a Persoanelor Alba a unei suprafete de 1mp la parterul imobilului situat administrativ in municipiul Alba 
Iulia, Piata Iuliu Maniu nr.14, judetul Alba.  

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
15. Proiect de hotarare privind aprobarea eliberarii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate 

asupra  terenului situat in orasul Cugir, str. Rozelor nr.11, aflat in patrimoniul S.C. Constructii Confort S.A.  
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 



 
16. Proiect de hotarare privind stabilirea de taxe locale si tarife datorate bugetului general al judetului 

Alba, in anul 2010. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
  
17. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al judetului Alba, a bugetului propriu al 

judetului Alba și a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, pe 
anul 2009. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
  
18. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.30/2009 a Consiliului judetean Alba privind 

repartizarea sumelor pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de 
infrastructura care necesita cofinantare locala, pe unitati administrativ-teritoriale din judetul Alba, pe anul 
2009. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
 19.Proiect de hotarare pentru aprobarea documentatiei tehnice privind dezmembrarea / dezlipirea unei 
parcele de teren din imobilul situat administrativ in orasul Cugir, Str. Victoriei, nr.8 a judetului Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

 20. Proiect de hotarare privind insusirea propunerii de modificare a incadrarii unui tronson din drumul 
comunal DC137: Poiana Vadului (DJ 750B) – Fagetu de Sus - Duduieni- Pastesti, jud. Alba, de la km.0+000 
la km.2+500, din categoria functionala de drum comunal in categoria functionala de drum judetean. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
  

 21.  Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ” Administratii locale eficiente pentru 
dezvoltarea durabila a judetului Alba”- Programul Operational ”Dezvoltarea Capacitatii Administrative”, 
Domeniul 1.1”  Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-admininistrativ ”- Strategii de 
dezvoltare locala 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 22. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului strategic” Incluziune sociala si pe piata muncii 
prin intreprinderi sociale” in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – 
POSDRU 2007-2013, Axa prioritara 6 – ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 
6.1. –”Dezvoltarea economiei sociale” si a Acordului de parteneriat in vederea implementarii acestuia”. 

 
   Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
 23. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr.13 emis de Comisia tehnica judeteana de 
amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : ”Plan urbanistic zonal: Constriure 
hala, atelier service auto si casa de locuit ”, extravilan Sard, comuna Ighiu. 

  
 Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreședinte al Consiliului judeţean Alba 
  



 24. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr.14 emis de Comisia tehnica judeteana de 
amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: ”Plan urbanistic zonal: Construire 
ferma zootehnica de bovine” extravilan Galda de Jos, comuna Galda de Jos. 

 
 Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreședinte al Consiliului judeţean Alba 

 
 25. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr.15 emis de Comisia tehnica judeteana de 
amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: ”Plan urbanistic zonal: Construire 
saivan oi,  locuinta cioban, anexe, imprejmuire teren” extravilan sat Zaries, comuna Mihalt. 

 
   Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreședinte al Consiliului judeţean Alba 

 
 26. Proiect de hotarare privind imputernicirea Presedintelui Consiliului Judetean Alba sa incheie cu 
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Acordul pentru punerea in aplicare a Planului anual 
European de distributie de ajutoare – produse alimentare.  

 
   Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreședinte al Consiliului judeţean Alba 
 

 27. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Acordul de asociere incheiat intre 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba, Consiliul Local Zlatna, Arhiepiscopia 
Ortodoxa Romana Alba Iulia – Parohia Ortodoxa Romana Zlatna, Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia 
si Fundatia Poliana Alba Iulia pentru functionarea Centrului Comunitar de Servicii Sociomedicale ”Sfantul 
Mare Mucenic si Tamaduitor Pantelimon”Zlatna. 

 
   Iniţiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreședinte al Consiliului judeţean Alba 

 
 28. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                             AVIZAT 
PREŞEDINTE,                                                SECRETARUL JUDEŢULUI,                       
 
     Ion Dumitrel                                                        Mariana Hurbean 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nr. 166 
Alba Iulia, 20.07.2009 


	UDISPOZIŢIE

