
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Judeţean Alba în şedinţă ordinară  

pe data de 24 februarie 2011 
 
 
 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 24 februarie 
2011, 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 reorganizarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Alba, aprobarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si 
functionare. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 

2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 
la Societatea Comerciala ” APA-CTTA” S.A.  

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 

3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 
la Societatea Comerciala ”Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
4. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 

la Societatea Comerciala ”Parcul industrial Cugir” S.A.  
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

 
 5. Proiect de hotarare privind  aprobarea Avizului nr.1 emis de Comisia tehnica judeteana de 
amenajare a teritoriului, urbanism, si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal- Sistem 
de management integrat al deseurilor in judetul Alba-statie de transfer deseuri, sat Tartaria, comuna 
Salistea. 

Initiator: Cucui Alin Florin, vicepresedinte al Consiliului Judetean Alba 
 
6. Proiect de hotarare privind  aprobarea Avizului nr.2 emis de Comisia tehnica judeteana de 

amenajare a teritoriului, urbanism, si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal- 
Reactualizare centru civic Alba Iulia. 

Initiator: Cucui Alin Florin, vicepresedinte al Consiliului Judetean Alba 
 



 7. Proiect de hotarare privind  aprobarea Avizului nr.3 emis de Comisia tehnica judeteana de 
amenajare a teritoriului, urbanism, si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic general si 
regulament de urbanism – comuna Daia Romana. 

Initiator: Cucui Alin Florin, vicepresedinte al Consiliului Judetean Alba 
 
 8. Proiect de hotarare privind  aprobarea Avizului nr.4 emis de Comisia tehnica judeteana de 
amenajare a teritoriului, urbanism, si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic general si 
regulament de urbanism – oras Cugir. 

Initiator: Cucui Alin Florin, vicepresedinte al Consiliului Judetean Alba 
 

9. Proiect de hotarare privind  aprobarea Avizului nr.5 emis de Comisia tehnica judeteana de 
amenajare a teritoriului, urbanism, si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal- 
Construire pensiune agroturistica, extravilan sat Laz, comuna Sasciori. 

Initiator: Cucui Alin Florin, vicepresedinte al Consiliului Judetean Alba 
 
 10. Proiect de hotarare privind  aprobarea Avizului nr.6 emis de Comisia tehnica judeteana de 
amenajare a teritoriului, urbanism, si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal- 
Construire statie mobila distributie carburanti , extravilan sat Sincel, comuna Sincel. 

Initiator: Cucui Alin Florin, vicepresedinte al Consiliului Judetean Alba 
 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr.7 emis de Comisia tehnica judeteana de 
amenajare a teritoriului, urbanism, si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal- Parc 
fotovoltaic Pianu, extravilan sat Pianu de Jos, comuna Pianu. 

Initiator: Cucui Alin Florin, vicepresedinte al Consiliului Judetean Alba 
 
  12. Proiect de hotarare privind aprobarea indicativului DJ 750F a drumului judetean DN 75-
Posaga de Jos. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
 13. Proiect de hotarare privind declararea utilitatii publice de interes local al lucrarii 
”Extinderea retelei de apa potabila pe teritoriul administrativ al orasului Zlatna – aductiune apa Fenes” 

Initiator: Cucui Alin Florin, vicepresedinte al Consiliului Judetean Alba 
 
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea cuprinderii in domeniul public al judetului Alba a 
bunului imobil teren in suprafata de 26.697 mp, situat in extravilanul comunei Sugag – zona turistica 
”Poarta Raiului”, in vederea amplasarii unor obiective de uz si interes public. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor bunuri din proprietatea privata in 
proprietatea publica a judetului Alba.  

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
16. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului judetean Alba 

nr.166/23.09.2010 privind stabilirea de taxe locale si tarife datorate bugetului general al judetului Alba, 
in anul 2011. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de 
interventie la obiectivul „Reabilitare (restaurare) Castel Sincrai”, judetul Alba. 

Initiator: Cucui Alin Florin, vicepresedinte al Consiliului Judetean Alba 
 



18. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri in domeniul sanatatii si securitatii in 
munca. 

Initiatori: Cretu Simion, Florea Ioan, Simion Marcel, consilieri judeteni 
 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de linie si credit de investitie si a 
contractelor de garantie aferente, incheiate intre CEC Bank S.A. si Judetul Alba prin Consiliul Judetean 
Alba. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei Consiliului Judetean Alba la Asociatia 
„Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj” pe anul 2011. 

Initiatori: Ignat Elena, Florea Ioan, Fulea Ioan, consilieri judeteni 
 

21. Proiect de hotarare privind reactualizarea componentei Comisiei de evaluare si selectie a 
lucrarilor din categoria culturii scrise. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 

22. Întrebări, declaraţii politice, raspunsuri la interpelari. 
 
 

 
 

                   AVIZAT 
 PRESEDINTE,       SECRETARUL JUDEŢULUI, 
 
   Ion Dumitrel                       Mariana Hurbean 
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