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PROIECT AL ORDINII DE ZI 
pentru şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Alba din data de 29 septembrie 2005    

 

 

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

consilier judeţean al domnului Ilieş Ioan Dan. 

  

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 

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

supleantului Lovin Vasile. 

 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 

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

disciplină, Comisiei de sănătate şi asistenţă socială şi a Comisiei de dezvoltare regională şi 

integrare europeană, ale Consiliului judeţean Alba. 

 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 

 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Alba  

în Comisia de vânzare a spaţiilor, proprietate privată a judeţului Alba, cu destinaţia cabinete 

medicale sau spaţii în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical şi stabilirea 

cuantumului indemnizaţiei şi a condiţiilor de acordare a acesteia membrilor comisiei, pentru 

activitatea depusă în cadrul comisiei. 

 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 

 5. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul privat al judeţului Alba a 

bunului imobil - teren, în suprafaţă de 55.000 mp, situat administrativ în extravilanul 

municipiului Blaj, judeţul Alba. 

 

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

 

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Contractul de concesiune nr. 

408/2000 încheiat cu S.C. D.P. L. Alba S.A. 

 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 

 

 7. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului judeţean Alba cu S.C. 

NEFROMED DIALYSIS CENTRES S.R.L. Cluj-Napoca pentru construirea unui nou centru 

de dializă în municipiul Alba Iulia. 

 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 



 

 8. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei de stabilire şi evaluare a 

terenurilor aflate în patrimoniul S.C. APA-CTTA S.A., cu sediul in municipiul Alba Iulia, str. 

Vasile Goldiş nr. 3. 

 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 

 

 9. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al judeţului Alba şi propunerea de aprobare a concesionării acestuia. 

 

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

 

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

Consiliului judeţean Alba şi Asociaţiunea ASTRA Blaj în vederea decontării costurilor pentru 

monumentul „Timotei Cipariu şi discipolii săi”. 

 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de parteneriat dintre 

D.G.A.S.P.C. Alba, organizaţia pentru suport comunitar Asociaţia AS 2001 şi Consiliul local 

Abrud pentru dezvoltarea şi implementarea proiectului Centru social multifuncţional „Sfânta 

Varvara” Abrud. 

 

 Iniţiator: Simedru Dan Coriolan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului judeţean antisărăcie şi de incluziune 

socială 2005-2008. 

 

Iniţiator: Simedru Dan Coriolan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 

 

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

judeţean Alba nr. 161/2004. 

 

Iniţiator: Simedru Dan Coriolan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 

 

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de expertiză 

medicală pentru persoane cu handicap adulte. 

 

Iniţiator: Simedru Dan Coriolan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului 

propriu al Consiliului judeţean Alba. 

 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 

 16. Proiect de hotărâre privind însuşirea propunerii de modificare a încadrării 

drumului comunal DC 51:   Săsciori  (DN 67C) - Loman - Pleşi - Cărări, aparţinând comunei 

Săsciori şi încadrarea în categoria de „drum forestier”. 

 

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



 

 

 

 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale SALVAMONT, pe anul 

2005. 

 

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

 

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea eşalonarii la plată a dividendelor datorate de 

S.C. „Parcul industrial Cugir” S.A., Consiliului judeţean Alba. 

 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 

19. Proiect de hotărâre privind avizarea încheierii contractului de performanţă pe 

perioada 01.09-31.12.2005 pentru conducătorul agentului economic S.C. „Parcul industrial 

Cugir” S.A.  

 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 

 20. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de repartizare pe unităţi 

administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru 

echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor şi din cota de 22 % din 

impozitul pe venit rămasă la dispoziţia Consiliului judeţean Alba pentru echilibrarea bugetelor 

locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor precum şi a bugetului propriu al judeţului Alba 

pe anul 2006.  

 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 

21. Proiect de hotărâre privind rectificarea 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: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 

22. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor 5 şi 12 la Hotărârea nr. 220/2004 

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

bugetului propriu al judeţului Alba, pe anul 2005.   

 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 

23. Proiect de hotărâre privind declararea Programului „Promovarea sportului de 

performanţă desfăşurat prin Asociaţia Fotbal Club Unirea 1924 Alba Iulia” ca program de 

utilitate publică, aprobarea finanţării acestuia în anul calendaristic 2005, precum şi a 

contractului de finanţare. 

 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 

 

 



24. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiune privind asigurarea 

circulatiei în perioada de iarnă 2005-2006. 

 

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

 

25. Informare privind activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba in 

perioada august 2004 - august 2005. 

 

Prezintă: Tudose Georgel Mihai, consilier judeţean. 

 

 26. Intrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Ion Dumitrel 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


