
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului judeţean Alba in şedinţă ordinară 

pe data de 22 iulie 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 22 iulie 
2010, ora 13.00,  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 numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Alba in 
Consiliul de administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
2. Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Alba in 

Consiliul de administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 

3. Proiect de hotarare privind numirea domnului Galatâr Dan in functia publica de 
conducere de director executiv, treapta 2, la Camera agricola judeteana Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

 
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza 
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul: „Reabilitarea sistemului 
rutier pe tronsoanele: DJ 106 L: Spring – Ungurei – Rosia de Secas, km 0+000 – km 16+300, 
DJ 107 B: DN 1 – Sintimbru – Galtiu – Coslariu – Mihalt – Colibi – Rosia de Secas – Limita 
judet Sibiu, km 19+059.00 – km 21+686.00, DJ 107: Alba Iulia – Teleac – Berghin – Colibi – 
Secasel – Cergau Mare – Blaj – Sincel – Sona – Jidvei – Cetatea de Balta – Limita judet 
Mures, km 32+500 – km 49+850.00”.  
 

Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 



 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 21 emis de Comisia tehnica 

judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan 
urbanistic zonal: „Amenajare piscicola”, extravilan sat Blandiana, comuna Blandiana. 

  
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 
 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 22 emis de Comisia tehnica 

judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan 
urbanistic zonal: „Construire locuinta unifamiliala, imprejmuire si anexe gospodaresti”, 
extravilan sat Seusa, comuna Ciugud. 

  
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 
 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 23 emis de Comisia tehnica 

judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan 
urbanistic zonal: „Construire locuinta”, extravilan sat Poiana Aiudului, comuna Livezile. 

  
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 
 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 24 emis de Comisia tehnica 

judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan 
urbanistic zonal: „Amenajare piscicola prin extractie de agregate minerale”, extravilan sat 
Salciua de Jos, comuna Salciua. 

  
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 
 
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 25 emis de Comisia tehnica 

judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan 
urbanistic zonal: „Construire iaz piscicol prin extractie de agregate minerale”, extravilan sat 
Mescreac, comuna Radesti. 

  
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 
 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 26 emis de Comisia tehnica 

judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan 
urbanistic zonal: „Construire pensiune agroturistica”, extravilan sat Pianu de Jos, comuna 
Pianu. 

  
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 
 
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 27 emis de Comisia tehnica 

judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan 
urbanistic general „Regulament de urbanism si strategia de dezvoltare spatiala”, comuna 
Cilnic. 

  
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 

 
12. Proiect de hotarare privind insusirea propunerii de modificare a incadrarii unor 

drumuri din drumuri vicinale in drumuri comunale, apartinand comunei Noslac, judetul Alba. 
 



Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
13. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Judetean Alba nr. 

76/27.03.2008 referitoare la cuprinderea in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public al judetului Alba a doua parcele de teren in suprafata totala de 7.533 mp, situate 
administrativ in comuna Cricau, judetul Alba si aprobarea darii acestora in administrarea 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba.  
 

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

 
15. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii de catre Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud a unor bunuri imobile, proprietate publica a judetului Alba, aflate in 
administrarea acestei unitati sanitare. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 

16. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia Proiectului „Incluziune sociala si 
pe piata muncii prin intreprinderi sociale” a unor bunuri imobile situate in satul Sincrai, Str. 
Andrei Muresanu nr. 100, judetul Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
17. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare a unor bunuri 

imobile, proprietate publica a judetului Alba, concesionate catre Societatea comerciala APA-
CTTA S.A. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
18. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli 

rectificat al Societatii comerciale „APA-CTTA” S.A., pe anul 2010. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
19. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli 

rectificat al Societatii comerciale „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A., pe anul 2010. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
20. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli 

rectificat al Societatii comerciale „Parcul Industrial Cugir” S.A., pe anul 2010. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
21. Proiect de hotarare privind modificarea organigramelor si statelor de functii ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Alba si institutiilor publice din subordine 
pentru incadrarea in numarul de posturi stabilit prin OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea 
unor masuri financiare. 



Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
22. 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 

 
23. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea 

performantelor profesionale individuale, promovarea in functii, grade sau trepte profesionale 
a personalului incadrat cu contract individual de munca din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judetean Alba precum si din institutiile si serviciile aflate in subordinea acestuia. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

 
24. Proiect de hotarare privind acordarea de sprijin financiar Arhiepiscopiei Ortodoxe 

Romane Alba Iulia. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

 
 25. Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Alba cu Consiliul Local 
Teius, Consiliul Local Salciua, Consiliul Local Ciugud si Asociatia crescatorilor de bovine 
„Baltata Romaneasca”, Asociatia crescatorilor de taurine „Ariesul” Cimpeni si Asociatia 
crescatorilor de ovine din judetul Alba, in vederea organizarii „Expozitiilor de animale cu 
vanzare prin licitatie” in cadrul targurilor traditionale de animale. 
 
 Initiatori:  Dîrzu Ioan, Simion Marcel, consilieri judeteni 
 

26. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Acordul de asociere  
cu Asociatia Judeteana de Fotbal Alba pentru realizarea activitatilor din campionatul Ligii a 
IV-a si a celui judetean. 
 

Iniţiatori: Florea Ioan, Fulea Ioan, Ignat Elena, consilieri judeteni 
 

27. Proiect de hotarare privind acordarea unei subventii Clubului Sportiv Unirea Alba  
Iulia in vederea sustinerii activitatii competitionale. 
 

Iniţiatori: Florea Ioan, Fulea Ioan, Ignat Elena, consilieri judeteni 
 
 28. Proiect de hotarare privind acordarea unei subventii Clubului Sportiv 
Universitatea Alba Iulia in vederea sustinerii activitatii competitionale. 
 

Iniţiatori: Florea Ioan, Fulea Ioan, Ignat Elena, consilieri judeteni 
 

29. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Alba nr. 
39/25.02.2010. 

 
Iniţiatori: Florea Ioan, Fulea Ioan, Ignat Elena, consilieri judeteni 

 
30. 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 2010. 



Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
 31. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 18/2010 a 
Consiliului Judetean Alba 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 T.V.A. 
pentru drumuri judetene si comunale, pe anul 2010. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 

32. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 

 

 
                                                             AVIZAT 

PREŞEDINTE,                                                SECRETAR AL JUDEŢULUI,                       
 
     Ion Dumitrel                                                        Mariana Hurbean 
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