
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Judeţean Alba în şedinţă ordinară  

pe data de 16 decembrie 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 16 
decembrie 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 prelungirii termenelor contractelor de inchiriere 
incheiate de Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii bunului imobil „Canton Ocna Mures 

si teren aferent”, situat in orasul Ocna Mures, Str. Nicolae Iorga nr. 2, din domeniul public al 
judetului Alba si din administrarea Consiliului Judetean Alba in domeniul public al orasului 
Ocna Mures si in administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Mures. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al 

judetului Alba a unor constructii apartinand imobilului situat in municipiul Alba Iulia, Str. Unirii 
nr. 1-3, in vederea scoaterii din functiune si demolarii acestora. 

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



5. Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor aferente Serviciului de transport 
public judetean de persoane prin curse regulate, practicate de catre operatorul de transport rutier 
S.C. Autotrans S.A. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

 
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr. 45 emis de Comisia tehnica 
judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan 
Urbanistic Zonal: „Construire casa de vacanta”, extravilan sat Hapria, comuna Ciugud. 
 

Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 
 
7. 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, a bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului, 
precum si aprobarea bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, pe anul 
2010.  

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 

8. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 
 

                   AVIZAT 
 PRESEDINTE,       SECRETARUL JUDEŢULUI, 
 
   Ion Dumitrel                     Mariana Hurbean 
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