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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei tehnice topografice de parcelare a 
imobilului inscris in CF nr.759 Alba Iulia, situat administrativ in municipiul Alba Iulia, Str. 
Partizanilor nr.1, judetul Alba. 

 Iniţiator : Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 

 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 245/2005 
privind concesionarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, proprietate privată a judeţului 
Alba, situate în imobilul din municipiul Alba lulia, Str. Partizanilor nr.l, judeţul Alba şi aprobarea 
listei acestora în vederea vânzării lor potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 110/2005. 

Iniţiator : Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 

 3. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a prelungirii termenului de dare 
în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a imobilului-clădire situat în 
municipiul Blaj, Str. Timotei Cipariu, Bloc T6 - sediu al Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj. 

Iniţiator : Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judetelui Alba, a bugetului 
propriu  al judetului Alba si a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor si serviciilor publice 
de interes judetean finantate prin transferuri si din venituri proprii, pe anul 2006. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 274/2005 privind echilibrarea 
bugetelor locale ale comunelor oraselor si municipiilor, precum si a bugetului propriu al 
judetului Alba, pe anul 2006. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 6. Proiect de hotarare privind nominalizarea unor cheltuieli materiale in bugetul  propriu al 
Consiliului judetean Alba. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 



 7. Proiect de hotărâre privind declararea  programului „Promovarea sportului de 
performanta desfasurat prin FC MUHLBACH Alba’’ ca program de utilitate publica, aprobarea 
finantarii acestuia in anul 2006 precum si a contractului de finantare. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 8. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a domnului Rustoiu Gabriel Tiberiu, 
director general adjunct al Muzeului Naţional al Unirii Alba lulia, în funcţia de director general, 
până la ocuparea postului prin concurs, dar nu mai mult de 3 luni. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
               9. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Regulamentelor  de  organizare  şi 
funcţionare al Teatrului de păpuşi "PRICHINDEL" Alba lulia, al Bibliotecii judeţene "Lucian 
Blaga" Alba  si al Şcolii populare de arte şi meserii Alba lulia. 

Iniţiator : Dan Coriolan Simedru , vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 

  10. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica 
judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : „ Plan 
urbanistic general, plan de amenajare a teritoriului-comuna Albac’’ 

Iniţiator : Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
  
   11. Proiect  de  hotărâre  privind  incuviintarea cererii ce se va adresa Consiliului local al 
orasului Cimpeni, privind trecerea unui imobil ’’teren’’ din inventarul bunurilor care apartin 
orasului Cimpeni in inventarul bunurilor care apartin judetului Alba. 

Iniţiator : Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
  
  12. Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului judetean Alba si Consiliile locale 
Arieseni, Albac, Girda de Sus si Scarisoara in scopul infiintarii si administrarii SC. ”Arieseni-Alba 
SA. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

13. Proiect de hotarare privind prelungirea aplicarii prevederilor Hotararii Consiliului judetean 
Alba nr.58/2005 privind aprobarea darii in folosinta a imobilului situat in Alba Iulia, Str. Alexandru cel 
Bun nr.13, judetul Alba, furnizorului declarat castigator in urma desfasurarii licitatiei  privind achizitia 
de servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala.  

Iniţiator : Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr.3 la conventia de cooperare dintre 
Arhiepiscopia Ortodoxa Alba Iulia, Parohia Ortodoxa Dumbrava, Comisia pentru protectia copilului 
Alba si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba. 

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



 

            15. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr.246/2005 si aprobarea 
Actului aditional nr.1 la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr.3480-611/4.04.2005. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

             16. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii catre S.C. „TRANSAVIA” S.A. Oiejdea, 
terenului aferent constructiilor zootehnice dezafectate de la S.C. „Coasta Curata” S.A. Alba Iulia si a 
unor mijloace fixe, in temeiul prevederilor O.U.G. nr. 168/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

Iniţiator : Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 

17. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 

        

 

       PREŞEDINTE, 

       Ion Dumitrel 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


