
 
 

ROMÂNIA         
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
PRESEDINTE 
 
 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 
pentru sedinta extraordinara a Consiliului judetean Alba din data de 28 iunie 2005, ora 11 
 
 
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita Consiliului judetean 
Alba al Colegiului medicilor din Romania a bunului-spatiu in suprafata utila  de 94,61 mp, situat 
la etajul I al imobilului din Alba Iulia, str. Lucian Blaga nr. 8.  
 
 Initiator: Teodor Florin Marginean, vicepresedintele Consiliului judetean Alba 
 
 2. Proiect de hotarare privind incuviintarea cererii ce se va adresa Consiliului local 
Sugag, judetul Alba, in vederea trecerii unor imobile din inventarul bunurilor ce apartin 
domeniului public al acestei comune, in inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al 
judetului Alba.  
 
 Initiator: Teodor Florin Marginean, vicepresedintele Consiliului judetean Alba 
 
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii imobilului-canton Pianu, cladire si teren 
aferent, situat administrativ in comuna Pianu, judetul Alba si insusirea raportului de evaluare a 
imobilului. 
 
 Initiator: Teodor Florin Marginean, vicepresedintele Consiliului judetean Alba 
 
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de publicitate imobiliara a 
imobilului constructii si teren aferent situat administrativ in localitatea Obreja nr. 190, comuna 
Mihalt, judetul Alba, in intravilan. 
 
 Initiator: Teodor Florin Marginean, vicepresedintele Consiliului judetean Alba 
 
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii de către Spitalul judetean de urgenta 
Alba Iulia a bunului-spatiu in suprafata totala de 2 mp, in holul principal al imobilului situat 
administrativ in Alba Iulia, Bd. Revolutiei nr. 23, judetul Alba, in care acesta isi are sediul. 
 
 Initiator: Teodor Florin Marginean, vicepresedintele Consiliului judetean Alba 
 
 6.  Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului propriu al 
Consiliului judetean Alba. 
 
 Initiator: Ion Dumitrel, presedintele Consiliului judetean Alba 
 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii si organigramei Directiei 
generale de asistenta sociala si protectia copilului Alba. 
 
 Initiator: Ion Dumitrel, presedintele Consiliului judetean Alba 
 



 
 

 8. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii si organigramei Directiei 
judetene pentru protectia plantelor Alba. 
 
 Initiator: Ion Dumitrel, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnica 
judeteana de amenajare a teritoriului si urbanism si lucrări publice, pentru documentatiile 
“P.U.Z. Bubesti – Vârtop, comuna Arieseni”, “Extindere P.U.Z. Sebes – Petresti”.  
 
 Initiator: Teodor Florin Marginean, vicepresedintele Consiliului judetean Alba 
 
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Directia 
generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si Asociatia Caritas Mitropolitan Greco-
Catolic Blaj. 
 
 Initiator: Ion Dumitrel, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea programului de lucrări rectificat pentru 
drumurile si podurile judetene finantate din subventii din bugetul propriu al judetului Alba pe 
anul 2005. 
 
 Initiator: Teodor Florin Marginean, vicepresedintele Consiliului judetean Alba 
 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice “Consolidare 
drum judetean DJ 750 Garda de Sus (DN 75) – Ordâncusa – Ghetar, km 0 + 0.00 – km 8 + 0.00”, 
faza Studiu de fezabilitate. 
 
 Initiator: Teodor Florin Marginean, vicepresedintele Consiliului judetean Alba 
 
 13. Proiect de hotarare privind modificarea Programului de transport persoane prin 
servicii regulate in trafic judetean si interjudetean, intre doua judete limitrofe, al judetului Alba 
pentru perioada 2005-2007. 
 
 Initiator: Teodor Florin Marginean, vicepresedintele Consiliului judetean Alba 
 
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii acordului de asociere intre Consiliul 
judetean Alba si Asociatia sportiva “AUTOSPORT FAIR PLAY” Abrud, in vederea organizarii 
competitiei Alba Rally Challenge. 
 
 Initiator: Ion Dumitrel, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
             15. Proiect de hotarare privind aprobarea actelor aditionale la Conventiile de cooperare 
dintre Arhiepiscopia Ortodoxa Romana Alba Iulia / Parohiile ortodoxe Tirsa, Almasu Mare, 
Vingard, Dumbrava,  Aiud IV, Oarda de Jos si Directia generala de asistenta sociala si protectia 
copilului Alba. 
 
             Initiator: Teodor Florin Marginean, vicepresedintele Consiliului judetean Alba 
 
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea conventiei de colaborare dintre Directia 
generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba, Asociatia pentru  
consiliere si asistenta specializata Alba Iulia - ACAS si Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba 
Iulia. 



 
 

 
 Initiator: Ion Dumitrel, presedintele Consiliului judetean Alba 
 

17. Proiect de hotarare privind actualizarea Hotararii nr. 223/2004 a Consiliului judetean 
Alba referitoare la stabilirea bugetului general al judetului Alba, aprobarea bugetului propriu al 
judetului Alba si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor si serviciilor publice 
de interes judetean, finantate prin subventii si din venituri proprii, pe anul 2005. 
 
 Initiator: Ion Dumitrel, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 18. Proiect de hotarare privind actualizarea anexelor 1, 4, 8, 12 si 14 la Hotararea nr. 
220/2004 privind echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor precum si 
a bugetului propriu al judetului Alba pe anul 2005. 
 
 Initiator: Ion Dumitrel, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 19. Proiect de hotarare privind acordarea de sprijin financiar Manastirii “Sub Piatra”, 
comuna Salciua, judetul Alba. 

 
Initiator: Ion Dumitrel, presedintele Consiliului judetean Alba 

 
 20. Proiect de hotarare privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru 
autoutilitara ce deserveste “Instalatia portabila pentru cantarirea statica a autovehiculelor si 
taxarea automata a depasirii limitelor legale de greutate si gabarit”. 
 
 Initiator: Ion Dumitrel, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 21. Proiect de hotarare privind numirea domnului Chirila Sorin Valerian in functia 
publica de director executiv al Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Alba. 
 
 Initiator: Ion Dumitrel, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 22. Proiect de hotarare privind alegerea unui cenzor supleant in comisia de cenzori la 
S.C. Drumuri si poduri locale Alba S.A., ca urmare a demisiei doamnei Ghisoiu Adela. 
 
 Initiator: Ion Dumitrel, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 23. Intrebari, interpelari, declaratii politice. 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Ion Dumitrel 
 
 
 
 
 
 
 


