
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Judeţean Alba în şedinţă ordinară  

pe data de 25 noiembrie 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 25 
noiembrie 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 modificarea componentei Comisiei de specialitate – 
administratie publica locala, juridica si ordine publica. 
 

Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 
 
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita Parohiei „Sfantul Ierarh 
Nicolae” Aiud I a bunului imobil „Casa si curte intravilan”, situat administrativ in municipiul Aiud, 
Str. Marasesti nr. 66, proprietate privata a judetului Alba. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
 3. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de dezmembrare a 
imobilului situat administrativ in orasul Cugir, Str. Victoriei nr. 9, judetul Alba, inscris in C.F. nr. 
70270 Cugir, identificat cu nr. top. 4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, in suprafata totala de 62.816 mp. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
 4. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia proiectului „Reabilitarea si dezvoltarea 
infrastructurii generale si de turism in arealul turistic Marginimea Sibiului – Valea Sebesului 
(judetele Sibiu si Alba) – Modernizarea drumului de interes turistic DJ 106E pe tronsonul Jina – 
Sugag/Valea Sebesului/DN 67C”, a unui bun imobil-teren in suprafata de 1275 mp, situat in 
extravilanul comunei Sugag, judetul Alba. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
 5. Proiect de hotarare privind cuprinderea unor bunuri in Inventarul bunurilor care alcatuiesc 
domeniul privat al judetului Alba si aprobarea concesionarii acestora catre S.C. APA-CTTA S.A. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 



 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 41 emis de Comisia tehnica judeteana de 

amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan Urbanistic Zonal: 
„Construire ferma porci, spatii birou, anexe si imprejmuire”, extravilan sat Ciugud. 

 
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 
 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 42 emis de Comisia tehnica judeteana de 

amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan Urbanistic Zonal: 
„Construire hala pentru asamblare remorci”, extravilan sat Vintu de Jos. 

 
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 

 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 43 emis de Comisia tehnica judeteana de 

amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan Urbanistic Zonal: 
„Amenajare hidroenergetica (microhidrocentrale) pe Râul Mare DJ 704 si Pârâul Boşorog”, 
extravilan oras Cugir. 

 
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 

 
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 44 emis de Comisia tehnica judeteana de 

amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan Urbanistic Zonal: 
„Amenajare piscicola”, extravilan sat Sona. 

 
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 
 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea „Planului operativ de actiune privind prevenirea si 

combaterea inzapezirii drumurilor judetene in perioada de iarna 2010-2011”. 
 
Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 
 
11. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judetean Alba. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
12. Proiect de hotarare cu privire la completarea Hotararii Consiliului Judetean Alba nr. 

169/2010. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

 
13. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 
 PRESEDINTE,       SECRETARUL JUDEŢULUI, 
   Ion Dumitrel                     Mariana Hurbean 
 
 
Alba Iulia, 19.11.2010 
Nr. 468 


