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DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului judeţean Alba in şedinţă ordinară 

pe data de 29 aprilie 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 29 
aprilie 2010, ora 12.00,  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 darea in administrare Bibliotecii Judetene „Lucian 
Blaga” Alba a imobilului situat in municipiul Alba Iulia, Str. Dr. Camil Velican nr. 22, 
proprietate publica a judetului Alba. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea unui Proces-verbal de vecinatate. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza 
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, pentru obiectivul: „Reabilitare drum 
judetean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) – Cilnic – Reciu – Girbova – limita judet Sibiu, 
km 0+0.000 – km 16+675.00”. 
 

Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 
 



 4. Proiect de hotarare privind constituirea Grupului de lucru pentru definitivarea 
documentatiei - Plan urbanistic zonal in scopul realizarii Proiectului „Sistem de 
management integrat al deseurilor in Judetul Alba”, obiectivul: Centru de management 
integrat al deseurilor in Judetul Alba si doua drumuri de acces in extravilanul satului 
Galda de Jos, comuna Galda de Jos. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
 5. Proiect de hotarare privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii 
prealabile in vederea declararii utilitatii publice de interes local a lucrarii „Extinderea 
retelei de apa potabila pe teritoriul administrativ al orasului Zlatna – aductiune apa 
Feneş”. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
 6. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Alba nr. 
142/27.08.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Restructurarea 
sistemului de servicii acordate persoanelor cu handicap la nivelul judetului Alba – 
Centrul de Ingrijire si Asistenta Baia de Aries”. 
 

Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 
 
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii Proiectului „Dotarea cu 
echipamente medicale a Sectiei de Neurologie a Spitalului Judetean de Urgenta Alba”. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului „Să fii leader” avand ca scop 
educatia alternativa a tinerilor ca viitori leaderi. 

 
Initiatori: Cretu Simion, Ignat Elena, consilieri judeteni 

 
9. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 
 
                                                             AVIZAT 

PREŞEDINTE,                                                SECRETAR AL JUDEŢULUI,                       
 
     Ion Dumitrel                                                        Mariana Hurbean 
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