
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului judeţean Alba in şedinţă ordinară 

pe data de 16 noiembrie 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 16 
noiembrie 2009, ora 11.00,  sedinta ce va avea loc la Sala de conferinte a Hotelului „Parc”  din 
municipiul Alba Iulia. 

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

1. Proiect  de  hotarare  privind  completarea   Comisiei   de  validare  a  mandatelor 
consilierilor judeteni. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

2. Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  componentei Comisiei pentru protectia 
copilului Alba. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 32 emis de Comisia tehnica judeteana 

de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal: „Parc 
industrial”, extravilan sat Daia Romana. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 33 emis de Comisia tehnica judeteana 

de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal: 
„Construire hala pentru depozitare materiale de constructii”, extravilan sat Lazuri, comuna Sohodol. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 34 emis de Comisia tehnica judeteana 

de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal: 
„Construire grajd pentru bovine”, extravilan sat Farau. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 



  6. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 35 emis de Comisia tehnica judeteana 
de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal: 
„Construire casa de vacanta, teren tenis, exploatare piscicola si imprejmuire”, extravilan sat Vintu de 
Jos. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

  7. Proiect de hotarare privind desemnarea unui consilier judetean in Autoritatea teritoriala 
de ordine publica Alba. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

  8. Proiect de hotarare privind validarea desemnarii nominale a unor membri in Autoritatea 
teritoriala de ordine publica Alba. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

  9.  Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al 
Consiliului judetean Alba. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 10. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei, a statului de functii si a 

regulamentului de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia 
copilului Alba. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita Asociatiei Filantropia 

Ortodoxa Alba Iulia a bunului imobil – Casa de tip familial „Izvorul Tamaduirii”, situata administrativ 
in municipiul Alba Iulia, localitatea componenta Oarda de Jos. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului „Program de instruire pentru 

dezvoltarea capacitatii administrative si cresterea eficientei organizationale in administratiile publice ale 
judetului Alba” – Program operational „Dezvoltarea capacitatii administrative”, Axa 1, Domeniul 1.3 
„Imbunatatirea  eficacitatii organizationale”. 

  Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

  13. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Universitatea „1 
Decembrie 1918” Alba Iulia” pentru realizarea Proiectului „Dezvoltarea capacitatii administrative si 
sporirea eficacitatii organizationale prin programe de formare continua a managerilor din administratia 
publica”. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
  14. Proiect de hotarare privind infiintarea Comisiei de evaluare a managementului la 
Centrul de cultura „Augustin Bena” Alba. 

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

16. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al judetului Alba si a 
bugetului propriu al judetului Alba pe anul 2009. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
  
 17. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 
 
                                                              AVIZAT 

PREŞEDINTE,                                                SECRETAR AL JUDEŢULUI,                       
    

  Ion Dumitrel                                                           Mariana Hurbean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 243  
Alba Iulia, 09 noiembrie 2009  


