
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului judetean Alba in sedinta ordinara 
pe data de 24 septembrie 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 24 
septembrie 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 cuprinderea unor bunuri in Inventarul bunurilor care alcatuiesc 

domeniul privat al judetului Alba si aprobarea concesionarii acestora catre Societatea comerciala 
APA-CTTA S.A. 

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

public al judetului Alba a bunului imobil-teren in suprafata de 754 mp, situat administrativ in 
municipiul Alba Iulia, Bd. Regele Carol I nr. 39, judetul Alba. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 

2010 pentru aparatul de specialitate al Consiliului judetean Alba si  serviciile publice de sub 
autoritatea Consiliului judetean Alba. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Judetului Alba prin Consiliul judetean 
Alba la Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole 
degradate. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei de parteneriat intre Consiliul judetean 

Alba si Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia. 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 



6. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de omologare a traseelor turistice 
montane din judetul Alba. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii de catre Serviciul public comunitar pentru 

eliberarea si evidenta pasapoartelor simple Alba a unor lucrari de amenajare a spatiilor de la 
parterul imobilului situat administrativ in municipiul Alba Iulia, Piata Iuliu Maniu nr. 14, in care 
isi desfasoara activitatea, pentru implementarea sistemului de emitere a pasapoartelor electronice. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
         8. Proiect de hotarare privind reorganizarea „Comisiei tehnice judetene de amenajare a 
teritoriului, urbanism si lucrari publice”. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
         9. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 25 emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan de amenajare 
teritoriala zonala: „Reabilitarea liniei de cale ferata Bucuresti – Curtici, componenta a coridorului 
IV PAN – EUROPEAN – Tronsonul judetul Alba”. 

Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
         10. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 26 emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal: 
„Construire case de vacanta”, extravilan sat Sard, comuna Ighiu. 

Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
         11. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 27 emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal: 
„Zona agroindustriala”, extravilan sat Captalan, comuna Noslac. 

Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 

         12. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 28 emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal: 
„Construire sediu administrativ firma, hala de productie pentru produse finite din lemn, fara 
prelucrare primara a lemnului:  magazii, platforma betonata, locuinta de serviciu, inclusiv 
imprejmuire teren”, extravilan sat Pianu de Jos, comuna Pianu. 

Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
         13. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 29 emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal: 
„Fabrica de filer de calcar”, extravilan sat Geomal, comuna Stremt. 

Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
          

 
14. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 30 emis de Comisia tehnica judeteana 

de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal: 
„Construire fabrica ulei vegetal alimentar si nealimentar”, intravilan sat Mihalt, comuna Mihalt. 



Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
15. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de 

fezabilitate, pentru obiectivul „Modernizare drum judetean DJ 107 A: Alba Iulia-Părău lui Mihai-
Vurpar-Campu Goblii-Dealu Ferului-Mereteu-Blandiana-Sărăcsău-limita judet Hunedoara, km 
3+900 – km 29+925”. 

Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
16. Proiect de hotarare privind aprobarea „Planului operativ de actiune privind prevenirea si 

combaterea inzapezirii drumurilor judetene in perioada de iarna 2009-2010”. 
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
17. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Conventia de cooperare 

nr. 7393/320/21.09.2006 intre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si 
Parohia Ortodoxa Dumbrava pentru functionarea „Caminului pentru persoane varstnice 
Dumbrava”. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

18. 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 
 
19. Proiect de hotarare privind completarea si modificarea Hotararii nr. 29/2009 privind 

repartizarea subventiilor si a altor surse de la bugetul de stat catre bugetele locale, pe unitati 
administrativ teritoriale, pe anul 2009. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

20.  Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 

 
                                                             AVIZAT 

PREŞEDINTE,                                                SECRETAR AL JUDEŢULUI,                       
     Ion Dumitrel                                                        Mariana Hurbean 
 
 
 
 
Nr. 204 
Alba Iulia, 18.09.2009  

 
 


