
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului judeţean Alba in şedinţă ordinară 

pe data de 30 octombrie 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 octombrie 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 exiprarea duratei normale  a 

mandatului de consilier judetean al domnului Crisan Vasile Marius. 
 
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 privind completarea Hotararii nr. 141/27.08.2009 a Consiliului judetean Alba 

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”, Domeniu 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 
 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr.31 emis de Comisia tehnica judeteana de 

amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal :” 
Construire pensiune turistica”, extravilan sat Cunta, comuna Spring. 

 



Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii din domeniul public al judetului Alba si din 

administrarea Consiliului judetean Alba in domeniul public al municipiului Alba Iulia si in administrarea 
Consiliului local al municipiului Alba Iulia a bunului imobil situat administrativ in municipiul Alba Iulia, 
str. Alexandru cel Bun nr.13 judetul Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
7. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Alba, in 

vederea scoaterii din functiune si valorificarii prin casare de catre Spitalul de pneumoftiziologie Aiud, a 
cladirii ”Crematoriu pentru ars reziduuri”. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare Directiei generale de 

asistenta sociala si protectia copilului Alba asupra bunului imobil in care functioneaza Centrul de 
plasament de tip familial Teius, situat in orasul Teius, str. Clujului nr.141, proprietate publica a judetului 
Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
9. Proiect de hotarare privind insusirea propunerii de prelungire a drumului judetean DJ 106M, cu 

450 m, in intravilanul localitatii Cut. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
10. Proiect de hotarare privind insusirea propunerii de schimbare a incadrarii strazii Fumari, cu o 

lungime de  480 m, si a drumului vicinal: Fantana Barcului- Domneasca- Schitul Sfantu Siluan Athonitul, 
cu o lungime de 1600 m, apartinand comunei Cut, in categoria functionala de ”drum comunal”, cu o 
lungime totala de 2080 m. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
11. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in administrare a unor centre de agrement-tabere 

scolare ca urmare a descentralizarii activitatilor sportive si de tineret. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
12. Proiect de hotarare privind insusirea propunerii de incadrare in categoria functionala de drum 

comunal a drumului vicinal : Lespezea-Runc-Scarisoara. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
13. 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 
 
14. Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei de cooperare cu Inspectoratul de Politie al 

Judetului Alba pentru aplicarea Proiectului de interes public judetean „POLITIE EUROPEANA IN 
COMUNITATILE RURALE”  



 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
15. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de asociere cu Clubul Sportiv Universitatea din 

Alba Iulia. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
16. Proiect de hotarare privind acordarea de sprijin financiar Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane Alba 

Iulia. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
17. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Consiliului judetean Alba la Asociatia 

cultivatorilor de sfecla de zahar din judetul Alba. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
18. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului judetean Alba in Consiliul 

etic al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.  
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
19. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr.26/2009 privind constituirea 

si utilizarea fondului de rulment, in anul 2009. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
20. 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 
 
21. Informare privind eficienta serviciului politienesc in primele noua luni ale anului 2009. 
    
Prezinta : Lovin Vasile , presedinte : Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Alba. 
   
22. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.    
  
                                                              AVIZAT 
PREŞEDINTE,                                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI,                       
  Ion Dumitrel                                                                         Mariana Hurbean 
 
 
 
 
 
Nr.  
Alba Iulia,        octombrie 2009  


