
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului judeţean Alba in şedinţă ordinară 

pe data de 28 ianuarie 2010 
 

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 28 
ianuarie 2010, 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. Raportul Presedintelui Consiliului judeten Alba, pe anul 2009, cu privire la 
modul de indeplinire a atributiilor ce-i revin si a hotararilor consiliului judetean. 
 

2. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice cadastrale pentru 
inscrierea dreptului de proprietate publica a judetului Alba asupra imobilului „Centru de 
plasament” Stremt. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 3. Proiect de hotarare privind cuprinderea in Inventarul bunurilor imobile care 
apartin domeniului privat al judetului Alba a bunului imobil-teren in suprafata totala de 
1800 mp, situat in localitatea Rimetea. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 4. Proiect de hotarare privind darea in administrare Institutiei Prefectului – Judetul 
Alba a bunului-spatiu in suprafata de 25 mp, situat la parterul imobilului din municipiul 
Alba Iulia, Piata Iuliu Maniu nr. 14. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 5. Proiect de hotarare privind insusirea raportului de expertiza tehnica 
extrajudiciara depus in Dosarul nr. 6455/176/2009 aflat pe rol la Judecatoria Alba Iulia. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 



 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului activitatilor de cooperare 

externa al Consiliului judetean Alba pe anul 2010. 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
7. Proiect de hotarare privind organizarea evaluarii anuale a managementului 

institutiilor de cultura din subordinea Consiliului judetean Alba. 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
8. Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului judetean Alba 

in consiliul consultativ al Spitalului de pneumoftiziologie Aiud. 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
9. Proiect de hotarare privind adoptarea „Strategiei judetene de formare a 

personalului din serviciile de protectie a copilului”. 
Iniţiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 

 
10. Proiect de hotarare privind reorganizarea aparatului de specialitate al 

Consiliului judetean Alba si aprobarea regulamentului de organizare si functionare, a 
organigramei si a statului de functii. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
11. Proiect de hotarare privind reorganizarea Directiei Generale de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului Alba si aprobarea organigramei si a statului de functii. 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
12. Proiect de hotarare privind reorganizarea Centrului de cultura „Augustin 

Bena” Alba si aprobarea regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si a 
statului de functii. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
13. Proiect de hotarare privind reorganizarea Muzeului National al Unirii Alba 

Iulia si aprobarea regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si a 
statului de functii. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 14. Proiect de hotarare privind infiintarea Camerei agricole judetene Alba prin 
reorganizarea Oficiului judetean de consultanta agricola Alba. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 15. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale din 
judetul Alba a sumelor pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru 
sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala si a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri judetene si comunale, pe anul 
2010. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 



 16. Proiect de hotarare privind stabilirea bugetului general al judetului Alba, 
aprobarea bugetului propriu al judetului Alba, aprobarea bugetului institutiilor publice 
finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local si aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului, pe anul 2010. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 17. Proiect de hotarare privind constituirea si utilizarea fondului de rulment in 
anul 2010 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 18. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr. 
241/2008. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
19. Proiect de hotarare privind aprobarea „Protocolului de colaborare intre 

Consiliul judetean Alba si Inspectoratul de politie al judetului Alba in vederea cresterii 
sigurantei rutiere pe drumurile judetene”. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
20. Proiect de hotarare privind aderarea Consiliului judetean Alba la Asociatia 

CulturArt. 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
21. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Acordul de 

parteneriat incheiat intre Asociatia „Filantropia Ortodoxa Alba Iulia”, Directia generala 
de asistenta sociala si protectia copilului Alba si Serviciul public de asistenta sociala 
Alba. 

Iniţiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
22. Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei de parteneriat incheiata intre 

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba, Arhiepiscopia Ortodoxa 
Romana Alba Iulia si Parohia Ortodoxa Romana Aiud IV pentru functionarea „Centrului 
comunitar de servicii sociale Sfantul Ilie Tesviteanul Aiud”. 

Iniţiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
23. Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei de parteneriat incheiata intre 

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba, Arhiepiscopia Ortodoxa 
Romana Alba Iulia si Parohia Ortodoxa Romana Dumbrava pentru functionarea 
Complexului de servicii sociale „Sfanta Veronica” Dumbrava. 

Iniţiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
24. Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei de parteneriat incheiata intre 

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba, Arhiepiscopia Ortodoxa 
Romana Alba Iulia si Parohia Ortodoxa Romana Vingard pentru functionarea Casei de 
tip familial „Sfantul Andrei” Vingard. 

Iniţiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 



 
25. Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei de parteneriat incheiata intre 

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si Asociatia Filantropia 
Ortodoxa Alba Iulia pentru organizarea si functionarea Centrului de plasament de tip 
familial „Sfantul Nicolae” Tîrsa. 

Iniţiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
26. Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei de parteneriat incheiata intre 

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si Asociatia Filantropia 
Ortodoxa Alba Iulia pentru organizarea si functionarea Centrului de plasament de tip 
familial „Buna Vestire” Almasu Mare. 

Iniţiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
27. Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei de parteneriat incheiata intre 

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si Asociatia Filantropia 
Ortodoxa Alba Iulia pentru organizarea si functionarea Casei de tip familial „Izvorul 
Tamaduirii” Oarda de Jos. 

Iniţiator: Bumb Sorin Ioan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 

28. Proiect de hotarare privind acordarea de sprijin financiar unor unitati de cult 
din judetul Alba apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 29. Planul strategic al Autoritatii teritoriale de ordine publica Alba pentru anul 
2010. 
 Prezinta: Lovin Vasile, presedintele Autoritatii teritoriale de ordine publica Alba 
 

30. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 
 
 
                                                              AVIZAT 

PREŞEDINTE,                                                SECRETAR AL JUDEŢULUI,                       
 
     Ion Dumitrel                                                        Mariana Hurbean 
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