
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului judeţean Alba în şedinţă ordinară  

pe data de 23 septembrie 2010 
 
 
 Preşedintele Consiliului judeţean Alba; 
 Având în vedere prevederile art. 94-(1) şi (7) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.106-(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

DISPUNE : 
 
 Articolul 1-(1) Convoacă Consiliul judeţean Alba în şedinţă ordinară pe data de 23 septembrie 2010, 
ora 11,00, şedinţă ce va avea loc în sala „Mihai Viteazul” a Palatului administrativ din municipiul Alba 
Iulia. 
           (2) Şedinţa va avea următorul proiect al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 35 emis de Comisia tehnică judeţeană de 
amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan Urbanistic Zonal: „Sistem de 
management integrat al deseurilor in judetul Alba si doua drumuri de acces” – extravilan sat Galda de Jos, 
comuna Galda de Jos. 

Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 
 
2. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiilor tehnice cadastrale pentru inscrierea dreptului 

de proprietate publica a judetului Alba asupra imobilului „Captare apa puţuri forate Bărăbanţ – Râul 
Mureş”, situat in extravilanul municipiului Alba Iulia. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 

3. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiilor tehnice cadastrale pentru inscrierea dreptului 
de proprietate publica a judetului Alba asupra imobilului „Captare apa dren Bărăbanţ – Râul Ampoi”, situat 
in extravilanul municipiului Alba Iulia. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
4. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei patrimoniului administrat de Centrul Scolar de 

Recuperare Abrud, ca urmare a desfiintarii acestei unitati scolare. 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului cadru de parteneriat intre Consiliul Judetean Alba 

si consiliile locale ale comunelor din Judetul Alba care vor participa la implementarea Proiectului 
„Achizitionare si plantare arbori”. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2011 pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Alba si institutiile publice din subordine. 



Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 

7. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei 
Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
8. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii si a regulamentului de organizare si 

functionare ale Teatrului de Papusi „Prichindel” Alba Iulia. 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
9. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Generale 

de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba. 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
10. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului de Cultura „Augustin 

Bena” Alba. 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat pentru 

implementarea proiectului ”Incluziune sociala si pe piata muncii prin intreprinderi sociale” si a bugetului 
proiectului. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
12. Proiect de hotarare privind stabilirea de taxe locale si tarife datorate bugetului general al 

judetului Alba, in anul 2011. 
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 institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local si 
a bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului, pe anul 2010. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 

14. Proiect de hotarare privind modificarea 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 taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri judetene si comunale, pe anul 2010. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
15. Proiect de hotarare privind contractarea de catre Consiliul Judetean Alba a unui credit bancar de 

tip revolving in valoare de maximum 40 milioane lei sau echivalent euro pentru realizarea unor obiective de 
investitii de interes judetean. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
16. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
         AVIZAT 
 PRESEDINTE,       p.SECRETARUL JUDEŢULUI, 
 
   Ion Dumitrel           Liliana Negruţ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 15.09.2010 
Nr. 414 

 
 
 

 
 
 


