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PRESEDINTE 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

pentru sedinta ordinara a Consiliului judetean Alba din data de  

16 iulie 2005, ora 10,30 

 

 
 1. Proiect de hotarare privind încetarea, de drept, prin demisie a mandatului de 

consilier judeţean al domnului Todea Vasile. 

 

 Initiator: Ion Dumitrel , presedintele Consiliului judetean Alba 

 

 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al 

supleantului Ardelean Ioan. 

 

 Initiator: Ion Dumitrel, presedintele Consiliului judetean Alba 

 

 3. Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei juridică, ordine publică şi 

disciplină a Consiliului judeţean Alba 

  

 Initiator: Ion Dumitrel, presedintele Consiliului judetean Alba 

 

 4. Proiect de hotărâre privind alegerea unui cenzor în Comisia de cenzori la Societatea 

comercială “Parcul Industrial Cugir” S.A. ca urmare a demisie doamnei Săuchea Cornelia. 

 

 Initiator: Ion Dumitrel, presedintele Consiliului judetean Alba 

 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Programului de lucrări, modificat, pentru 

drumurile şi podurile judeţene finanţate din sume defalcate din T.V.A.” pe anul 2005. 

 Initiator: Teodor Florin Mărginean, vicepreşedintele Consiliului judeţean Alba 

 

 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de modernizare a administraţiei 

publice la nivelul Consiliului judeţean Alba şi a Planului de acţiune multianual, actualizate. 

 

 Iniţiator: Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de livrare a apei potabile furnizate 

de S.C. APA-CTTA S.A. Alba, din sursa Sebeş. 

 

Iniţiator: Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii 223/2004 a Consiliului judeţean 

Alba, referitoare la stabilirea bugetului general al judeţului Alba, aprobarea bugetului propriu 



al judeţului Alba şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor 

publice de interes judeţean finanţate prin subvenţii şi din venituri proprii, pe anul 2005. 

 

Iniţiator: Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii 220/2004, referitoare la 

echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi a bugetului 

propriu al judeţului Alba pe anul 2005. 

 

Iniţiator: Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier judeţean în ATOPA. 

 

Iniţiator: Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de cooperare între Consiliul 

judeţean Alba şi Consiliul local al comunei Arieşeni, pentru dezvoltarea zonei turistice 

„Bubeşti - Poiana Vârtop”, judeţul Alba. 

 

Iniţiator: Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 

 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea asocierii Consiliului judeţean Alba cu 

Consiliul local al municipiului Blaj în vederea constituirii S.C. PARC INDUSTRIAL BLAJ-

ALBA S.A. 

 

Iniţiator: Ion dumitrel, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei actului adiţional nr.8479-

6949/28.09.2004 la contractul de administrare nr.1324-1479/2004 încheiat cu Spitalul 

judeţean de urgenţă Alba Iulia. 

 

Iniţiator: Teodor Florin Mărginean, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între 

Consiliul judeţean Alba şi  Clubul sportiv „Carpat Rally & Raid în vederea organizării 

competiţiei internaţionale Carpat Express Rally Raid. 

 

Iniţiator: Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 

15. Informare privind denominarea capitalului social şi a valorii nominale a unei 

acţiuni, la societăţile comerciale la care Consiliul judeţean Alba este acţionar. 

 

            Prezintă : Ion Dumitrel, presedintele Consiliului judetean Alba 

 

16. Intrebari, interpelari, declaratii politice. 

 

 

PREŞEDINTE 

ION DUMITREL 


