
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 
 
 
 

privind convocarea Consiliului judeţean Alba în şedinţa ordinară 
DISPOZIŢIE 

pe data de 27 august 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; 
 În temeiul art.106 (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

DISPUNE : 
 
 Articol 1-(1). Convoacă Consiliul judeţean Alba în şedinţă ordinară pe data de 27 august 2009, 

ora 11.00,  şedinţa ce va avea loc în sala „Mihai Viteazul” a Palatului administrativ din municipiul 
Alba Iulia. 

                  (2). Şedinţa 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 doamnei Mocan Angelica Elisabeta. 
 
  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 – administratie 
publica locala, juridica si ordine publica. 
 

   Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

 4. Proiect de hotarare pentru adoptarea ”Strategiei judetului Alba in domeniul turismului pe 
perioada 2009-2015”. 

  
   Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Consiliului judetean Alba in calitate de 

partener la Proiectul ”Oportunitati de formare profesionala si ocupare pentru persoane din mediul 
rural” in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU ) si a 
Acordului de parteneriat in vederea implementarii acestuia. 

 
   Iniţiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 



  6. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza ” Documentatie 
de avizare a lucrarilor de interventii” – „Reabilitare termica, reabilitare instalatii electrice, termice, 
sanitare si construire acoperis tip sarpanta la cladirea Centrului scolar pentru educatie incluziva Alba 
Iulia”. 

 
   Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ”Reabilitare termica, reabilitare instalatii 

electrice, termice, sanitare si construire acoperis tip sarpanta la cladirea Centrului scolar pentru 
educatie incluziva Alba Iulia” si a cheltuielilor legate de proiect in cadrul Programului Operational 
Regional 2007-2013, Axa prioritara 3- ”Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de 
interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale 
preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua. 

 
   Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Restructurarea sistemului de 

servicii acordate persoanelor cu handicap la nivelul judetului Alba” – Centru de ingrijire si asistenta 
Baia de Aries. 
 

Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr.16 emis de Comisia tehnica judeteana de 
amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal: 
”Construire ferma depozitare cereale, realizare acces, utilitati si imprejmuire”, extravilan sat Rosia de 
Secas, comuna Rosia de Secas. 

 
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr.17 emis de Comisia tehnica judeteana de 

amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal: 
”Extindere zona agro-industriala”, extravilan sat Pianu de Jos, comuna Pianu . 

 
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr.18 emis de Comisia tehnica judeteana de 

amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal: 
”Construire ansamblu manastiresc ortodox”, extravilan sat Rosia de Secas, comuna Rosia de Secas. 

 
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
12. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr.19 emis de Comisia tehnica judeteana de 

amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal: ”DN  
1, km 414+800” , extravilan sat Miraslau, comuna Miraslau. 

 
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
13. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr.20 emis de Comisia tehnica judeteana de 

amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal: 
”Statie de concasare si sortare piatra de cariera”, extravilan sat Almasu Mare, comuna Almasu Mare. 

 
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 



 
14. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr.21 emis de Comisia tehnica judeteana de 

amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal: 
”Comasare, dezlipire teren in trei parcele si construire ferma de vaci”, extravilan sat Craciunelu de 
Sus, comuna Cetatea de Balta. 

 
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
15. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr.22 emis de Comisia tehnica judeteana de 

amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal: 
”Dezvoltare zona agro-zootehnica”, extravilan sat Girbova, comuna Girbova. 

 
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
16. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr.23 emis de Comisia tehnica judeteana de 

amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal: 
”Amenajare si dezvoltare domeniu schiabil Sureanu”, comuna Sugag. 

 
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
17. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr.24 emis de Comisia tehnica judeteana de 

amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal: 
”Construire locuinta”, extravilan sat Girbova, comuna Girbova. 

 
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 

 
18. 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 
receptionarii unor lucrari de investitii si de constructii montaj. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
19. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice cadastrale de 

dezmembrare/dezlipire a imobilului situat administrativ in satul Sincrai, str.Andrei Muresanu, nr.100, 
municipiul Aiud, proprietate publica a judetului Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
20. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita al S.C. Nefromed 

Dialysis Centers S.R.L. Bucuresti asupra imobilului situat administrativ in municipiul Alba Iulia, 
str.Alexandru cel Bun nr.13 judetul Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
21. Proiect de hotarare privind modul de administrare a unor bunuri-spatii din incinta sectiei de 

neurologie si psihiatrie a Spitalului judetean de urgenta Alba Iulia ca urmare a reoganizarii Agentiei 
Nationale Antidrog in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 



22. Proiect de hotarare privind aprobarea cuprinderii in domeniul public al judetului Alba a 
bunului imobil-teren in suprafata de 503 mp, situat in extravilanul comunei Arieseni, judetul Alba, in 
vederea construirii unei baze Salvamont. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
  
23. Proiect de hotarare privind cuprinderea unui bun imobil 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 
 
24. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului de management depus de doamna Pop 

Mioara. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
25. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului de management depus de doamna Bogăţan 

Ioana Silvia. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
26. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului de management depus de domnul Rustoiu 

Gabriel Tiberiu. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
         27. Proiect de hotarare privind aprobarea pentru anul scolar 2009-2010 a numarului si structurii 
personalului nedidactic din invatamantul special la Grupul scolar „Timotei Cipariu” Blaj. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
         28. Proiect de hotarare privind aprobarea pentru anul scolar 2009-2010 a numarului si structurii 
personalului nedidactic al Centrului scolar pentru educatie incluziva Alba Iulia. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
         29. Proiect de hotarare privind aprobarea pentru anul scolar 2009-2010 a numarului si structurii 
personalului nedidactic al Centrului scolar de recuperare Abrud. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
30. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului cursurilor Serviciului de formare continua 

„Scoala de arte si mestesuguri” din cadrul Centrului de cultura „Augustin Bena” Alba, pentru anul 
2009-2010. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
31. Proiect de hotarare privind schimbarea sediului unitatii de invatamant special „Centrul scolar 

de recuperare Abrud”, situat administrativ in orasul Abrud, Str. Republicii nr. 2-4, judetul Alba. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
  



32. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului judetean Alba in vederea 
constituirii Asociatiei judetene a producatorilor de legume si fructe Alba. 

 
Iniţiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 

         33. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Echipei intersectoriale locale (EIL) pentru 
prevenirea si combaterea exploatarii prin munca a copiilor.          
 

Iniţiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 

34. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al judetului Alba, a bugetului 
propriu al judetului Alba, a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din 
bugetul local si a bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2009. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
35. Informare asupra eficientei Serviciului politienesc pentru semestrul I 2009. 
 

         Prezinta: domnul Lovin Vasile, presedinte al Autoritatii teritoriale de ordine publica Alba 
 

36.  Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 

 
 

 
 
                                                             AVIZAT 
   PREŞEDINTE,                                                p. SECRETARUL JUDEŢULUI,                       
 
     Ion Dumitrel                                                           Liliana Negruţ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 182  
Alba Iulia, 20 august 2009  
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