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DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului judeţean Alba in şedinţă ordinară 

pe data de 22 decembrie 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 22 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 adoptarea „Strategiei judetului Alba in domeniul turismului pe 

perioada 2009-2015. 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 36 emis de Comisia tehnica judeteana de 
amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal: 
„Construire locuinte familiale”, extravilan sat Craciunelu de Jos. 

 Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 37 emis de Comisia tehnica judeteana de 
amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal: 
„Construire atelier reparatii auto”, extravilan sat Unirea, comuna Unirea. 

 Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 38 emis de Comisia tehnica judeteana de 
amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal: 
„Construire pensiune turistica si restaurant cu specific local”, extravilan sat Sard, comuna Ighiu. 

 Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
    5. Proiect de hotarare privind aprobarea emiterii unui acord de vecinatate 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
    6. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Programului judetean de transport 

public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011, in judetul Alba. 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 



7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr. 
149 din 26 iunie 2008. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

8. Proiect de hotarare privind stabilirea si sanctionarea faptelor care constituie contraventii in 
domeniul serviciilor de transport public judetean de persoane, altele decat cele prevazute de 
reglementarile legale de domeniu. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

9. Proiect de hotarare privind stabilirea indemnizatiei lunare a membrilor Comisiei judetene de 
evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti Alba. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 

1918” Alba Iulia pentru realizarea Proiectului „Imbunatatirea eficacitatii organizationale a administratiei 
publice locale si a institutiilor deconcentrate din judetul Alba prin furnizarea de programe de instruire 
pentru dezvoltarea si perfectionarea abilitatilor de comunicare in sfera publica si comunicare in limba 
straina ale angajatilor, cu scopul atingerii unor cerinte si standarde impuse de Uniunea Europeana”. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

  11. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr. 221 din 16 
noiembrie 2009 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 personalului din administratia publica”. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

12. Proiect de hotarare cu privire la 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 
 

13. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al judetului Alba, a bugetului 
propriu al judetului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, 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. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 
 
     
                                                              AVIZAT 

PREŞEDINTE,                                                SECRETAR AL JUDEŢULUI,                       
 
     Ion Dumitrel                                                        Mariana Hurbean 
 
 
 
 
Nr. 269  
Alba Iulia, 16 decembrie 2009  
 


