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DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului judeţean Alba în şedinţă ordinară  

pe data de 26 august 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 26 
august 2010, ora 13,00, 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 hotărâre privind numirea domnului Barboş Lucian Nicolae în funcţia 
publică de conducere de director executiv, treapta 2, la Direcţia publică comunitară de evidenţă a 
persoanelor Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 
3. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei judeţene Alba pentru reconstituirea 

vechimii în muncă. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.142/27.08.2009 privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate pentru „Restructurarea sistemului de servicii acordate persoanelor cu 
handicap la nivelul judeţului Alba – Centrul de îngrijire şi asistenţă Baia de Arieş” cu 
modificările ulterioare. 

 
Iniţiator: Cucui Alin Florin vicepreşedinte al  Consiliului judeţean Alba. 



 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia, a bunului-spaţiu în suprafaţă totală de 205,5 mp, situat la parterul imobilului din 
municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr.12-14, judeţul Alba, în care acesta îşi are sediul. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării, prin negociere directă, a unui teren 

în suprafaţă de 1.300 mp, necesar implementării proiectului „Reabilitarea şi dezvoltarea 
infrastructurii generale şi de turism în arealul turistic Mărginimea Sibiului – Valea Sebeşului 
(judeţele Sibiu şi Alba) – Modernizarea drumului de interes turistic DJ 106E pe tronsonul Jina-
Şugag/Valea Sebeşului/DN 67C”. 

Iniţiator: Dumitrel Ion preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului nr.28 emis de comisia tehnică judeţeană 
de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan Urbanistic 
Zonal: „Construire fermă viţei, birouri, anexe şi împrejmuire”, extravilan sat Şard, comuna Ighiu. 

 
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului nr.30 emis de Comisia tehnică 

judeţeană de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan 
Urbanistic Zonal: „Construire cramă „Cetatea vinului”, extravilan sat Tăuni, comuna Valea 
Lungă. 

 
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului nr.31 emis de Comisia tehnică 

judeţeană de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan 
Urbanistic General şi Regulament de urbanism – comuna Meteş. 

 
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului nr.32 emis de Comisia tehnică 

judeţeană de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan 
Urbanistic Zonal: „Înfiinţare fermă zootehnică pentru vaci de lapte şi activitate de procesare a 
laptelui”, extravilan sat Vama Seacă, comuna Hopîrta. 

 
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului nr.33 emis de Comisia tehnică 

judeţeană de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan 
Urbanistic Zonal: „DOMENIUL SCHIABIL ŞI TURISTIC BUBEŞTI – POIANA VÂRTOP”, 
comuna Arieşeni. 

 
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 



 
12. Proiect de hotărâre privind însuşirea propunerii de modificare a încadrării drumului 

comunal DC42: DN75 – Poşaga de Jos, aparţinând comunei Poşaga, în categoria funcţională de 
drum judeţean. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 
13. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente serviciului de transport 

public judeţean de persoane, prin curse regulate, practicate de către operatorii de transport rutier 
SC Boian Trans Service SRL, SC Excelent Trans SRL, SC Livio Dario SRL şi SC Voltrans SA. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 
14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a 

bugetului propriu al judeţului Alba şi a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2010. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 

 15. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.127/2009 a Consiliului judeţean 
Alba privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 
2010. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
  

16. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.74/2010 privind repartizarea 
subvenţiilor şi a altor surse de la bugetul de stat către bugetele locale, pe unităţi administrativ-
teritoriale, pe anul 2010. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 
17. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 

 
 
 PREŞEDINTE,      AVIZAT 
              SECRETARUL JUDEŢULUI, 
  Ion Dumitrel 
              Mariana Hurbean 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 18.08.2010 
Nr. 384 



 
 


