
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului judetean Alba in sedinta extraordinara 

pe data de 10 decembrie 2009 
 
 Preşedintele Consiliului judeţean Alba ; 
 Având în vedere prevederile art. 94 (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art. 106 (1) si art. 107 (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

DISPUNE : 
 

 Articol 1-(1).  Convoacă Consiliul judeţean Alba în şedinţă extraordinară pe data de 10 
decembrie 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 pentru modificarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr. 
169/2009 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 modificarea si completarea Anexei nr. 3 la Hotararea 

Consiliului judetean Alba nr. 92/2008 privind delegarea gestiunii Serviciului de alimentare cu 
apa si de canalizare catre Societatea comerciala APA-CTTA S.A. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Planului de ocupare a functiilor 

publice pe anul 2010 pentru aparatul de specialitate al Consiliului judetean Alba si al Directiei 
generale de asistenta sociala si protectia copilului Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
4. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale 

Directiei publice comunitare de evidenta a persoanelor Alba. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 



5. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Agentia pentru 
Dezvoltare Regionala Centru pentru implementarea Proiectului „Cresterea capacitatii 
personalului din administratia publica locala si judeteana de a furniza servicii publice de calitate 
si de a contribui la dezvoltarea durabila a Regiunii Centru” – Programul Operational 
„Dezvoltarea Capacitatii Administrative”, Axa 1, Domeniul 1.3 „Imbunatatirea eficacitatii 
organizationale”. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al judetului Alba, a bugetului 

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

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
7. 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 
 
8. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea 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 
 
9. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 10.000 lei reprezentand cotizatia 

Consiliului judetean Alba la Asociatia Intercomunitara de Dezvoltare Alba Iulia (AIDA). 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
10. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 200.000 lei reprezentand 

cotizatia Consiliului judetean Alba la Asociatia „Fotbal Club Unirea – 1924”. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
 11. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 
                      AVIZAT 
               PREŞEDINTE,                                     SECRETAR AL JUDEŢULUI,             

      Ion Dumitrel                                                 Mariana Hurbean 
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Alba Iulia, 04 decembrie 2009  


