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PROIECT AL ORDINII DE ZI 
pentru şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Alba din data de 25 mai 2006    

 
 
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii sportivilor Secţiei de atletism a 
Clubului sportiv “Unirea” Alba Iulia pentru rezultate deosebite obţinute la campionatele 
balcanice de marş din anul 2006. 
 

Iniţiator: Simedru Dan Coriolan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii cadrelor didactice cu performanţe 
deosebite obţinute la olimpiadele judeţene şi naţionale şi în concursurile şcolare. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 3. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului judeţean de ambulanţă 
Alba a imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 83, judeţul 
Alba. 
 
 Iniţiator:Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
 4. Proiect de hotărâre privind parcelarea unui imobil, proprietate privată a judeţului Alba, 
situat în Alba Iulia, Str. Mihai Viteazu nr. 2. 
 
 Iniţiator:Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
 5. Proiect de hotărâre privind parcelarea imobilelor aferente Centrului de recuperare şi 
reabilitare neuropsihiatrică situat în localitatea Galda de Jos nr. 376. 
 
 Iniţiator:Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului judeţean Alba în calitate 
de membru al Asociaţiei « Congresul Spiritualităţii Româneşti de Pretutindeni ». 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
  

 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de 

parteneriat şi cooperare încheiată între Consiliul judeţean Alba, Consiliul local al municipiului 
Alba Iulia şi Inspectoratul şcolar al judeţului Alba. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 



 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Consiliul 
judeţean Alba şi Consiliul local al municipiului Alba Iulia în vederea realizării obiectivului 
“Reabilitare Grădiniţa cu program normal Bărăbanţ”, parte a proiectului “Reabilitarea şi 
reconstrucţia unor unităţi de învăţământ din judeţul Alba”, finanţat în cadrul Programului 
PHARE 2003 – Coeziune Economică şi Socială – Schema de finanţare nerambursabilă 
“Infrastructura locală şi regională / Inundaţii”. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Consiliul 
judeţean Alba şi Consiliul local al oraşului Teiuş în vederea realizării obiectivului “Reabilitare 
Grădiniţa nr. 1 Teiuş”, parte a proiectului “Reabilitarea şi reconstrucţia unor unităţi de 
învăţământ din judeţul Alba”, finanţat în cadrul Programului PHARE 2003 – Coeziune 
Economică şi Socială – Schema de finanţare nerambursabilă “Infrastructura locală şi regională / 
Inundaţii”. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între 
Consiliul judeţean Alba şi Consiliul local al oraşului Zlatna în vederea realizării obiectivului 
“Reabilitare Grădiniţa nr. 1 Zlatna”, parte a proiectului “Reabilitarea şi reconstrucţia unor unităţi 
de învaţămant din judeţul Alba”, finanţat în cadrul Programului PHARE 2003 – Coeziune 
Economică şi Socială – Schema de finanţare nerambursabilă “Infrastructura locală şi regională / 
Inundaţii”. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între 
Consiliul judeţean Alba şi Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia în vederea realizării 
obiectivului “Reabilitare corp principal – Palatul Apor”, parte a proiectului “Reabilitarea şi 
reconstrucţia unor unităţi de învaţămant din judeţul Alba”, finanţat în cadrul Programului 
PHARE 2003 – Coeziune Economică şi Socială – Schema de finanţare nerambursabilă 
“Infrastructura locala si regionala / Inundaţii”. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 12. Proiect de hotărâre privind contractarea de către Consiliul judeţean Alba a unui credit 
obligatar şi/sau bancar în valoare de maximum 50 milioane RON, cu o maturitate de maximum 
20 de ani. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia copilului Alba a imobilelor prevăzute pentru implementarea 
proiectelor finanţate prin Programul PHARE 2003. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 274/2005 privind 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 
 
 15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a 
bugetului propriu al judeţului Alba şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes judeţean finanţate prin transferuri şi din venituri proprii, pe anul 
2006. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

16. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 
 
 

  PREŞEDINTE, 
 
                 Ion Dumitrel 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


