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PROIECT AL ORDINII DE ZI 
pentru şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Alba din data de 29 iunie 2006   

 
 

1.  Proiect  de  hotărâre  privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor din judeţul 
Alba în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
2.  Proiect  de  hotărâre  privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean 

Alba în Consiliul de administraţie al Casei de asigurări de sănătate Alba. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
3.  Proiect  de  hotărâre  privind revocarea reprezentantului Consiliului judeţean Alba 

în Consiliul de administraţie al Şcolii speciale Sîncrai şi desemnarea unui alt reprezentant. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
4.  Proiect  de  hotărâre  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Alba 

în Consiliul de administraţie al Şcolii populare de arte şi meserii Alba. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
5. Proiect  de  hotărâre  privind retragerea Consiliului judeţean Alba din calitatea de 

acţionar al Societăţii comerciale „PISA Parcul industrial Sebeş - Alba” S.A., prin vânzarea 
acţiunilor deţinute la această societate comercială. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
6. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societăţii comerciale 

„Parcul industrial Cugir” S.A. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
7. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului judeţean Alba în vederea 

constituirii Asociaţiei „CENTRUL DE CULTURĂ ALBA”. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 



8. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului judeţean Alba în vederea 
constituirii Asociaţiei „Ţara Vinului”. 
  

Iniţiator:Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
9. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului judeţean Alba, în calitate de 

membru fondator, la constituirea Asociaţiei „ALBA - MANCHE IMPREUNĂ”. 
 
Iniţiator:Simedru Dan Coriolan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
10. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unităţilor de protecţia copilului potrivit 

Contractului de colaborare încheiat cu Fundaţia „Hope and Homes for Children România”. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
11. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unităţilor de asistenţă socială prevăzute de 

proiectele finanţate prin Programul PHARE 2003.  
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
12. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiţii „Reabilitare sistem rutier pe DJ 107: Alba Iulia - Teleac - Hăpria - Straja - 
Berghin - Colibi - Secăşel - Cergău Mare - Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Şona - Jidvei - 
Cetatea de Baltă - limită judeţ Mureş, km 1+550 - km 19+600”, Judeţul Alba. 

 
 Iniţiator:Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 

13.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea propunerii de încadrare a drumului 
comunal DC 101: Sîntimbru (DJ 107B) - Totoi - DJ 107 (Teleac), aparţinând Comunelor 
Sîntimbru şi Ciugud în categoria funcţională de „drum judeţean”.  

 
 Iniţiator:Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 

 
14.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnică 

judeţeană de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: „Plan 
urbanistic zonal - Zona Cigaş”, localitatea Miceşti, Municipiul Alba Iulia, Judeţul Alba. 

 
 Iniţiator:Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 

 
15.  Proiect  de  hotărâre  privind parcelarea terenului aferent Spitalului judeţean de 

urgenţă, situat în Municipiul Alba Iulia, Bd. Revoluţiei nr. 23. 
 

 Iniţiator:Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
 
 
 
 



16. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii demersurilor în vederea atribuirii 
contractului de concesiune de lucrări publice pentru construirea unui centru de dializă în 
municipiul Alba Iulia. 

 
 Iniţiator:Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de încadrare în categoria 
funcţională de „drum judeţean” a Drumului comunal DC 47. 
 
 Iniţiator:Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 

18. Proiect de hotărâre  privind  însuşirea   propunerii  de   încadrare  a  unor   drumuri 
vicinale şi a unui drum comunal aparţinând Comunei Bucium în categoria funcţională de 
„drum forestier”. 
 
 Iniţiator:Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 

19. Proiect  de  hotărâre  privind  însuşirea  propunerii  de  încadrare  a  unor  drumuri 
vicinale situate în Comuna Stremţ în categoria funcţională de „drum forestier”. 

 
 Iniţiator:Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 

20. Proiect de hotărâre privind însuşirea propunerii de încadrare a unui drum de hotar 
situat în Comuna Sălciua în categoria funcţională de „drum forestier”. 
 
 Iniţiator:Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 

21. Proiect   de   hotărâre   privind   aprobarea   statului   de   funcţii,  organigramei  şi 
regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului propriu al Consiliului judeţean 
Alba. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
22. Proiect  de  hotărâre  privind modificarea statului de funcţii şi organigramei 

Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alba. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
 23. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea baremelor de dotare cu echipament şi 
cazarmament, a duratelor de utilizare a acestora şi a nivelurilor valorice de cheltuieli, aferente 
beneficiarilor de servicii sociale. 
 

Iniţiator: Simedru Dan Coriolan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 
 24. Proiect  de  hotărâre  privind constituirea Comisiei judeţene de bază meliferă şi 
stupărit pastoral din judeţul Alba. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 



25. Proiect  de  hotărâre  privind respingerea plângerii prealabile formulată de 
Sindicatul Solidaritatea Galda de Jos împotriva Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 
48/30.03.2006.  

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
26. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a 

bugetului propriu al judeţului Alba şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes judeţean prin transferuri şi din venituri proprii, pe anul 2006. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
27. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rulment constituit la 31 

decembrie 2005, pentru anul 2006. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
 28. Raport privind starea instituţiei Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în 
perioada de referinţă 2004-2006. 
 
 Prezintă: Moise Achim, rectorul Universităţii 
 

29. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 
 
 
    PREŞEDINTE, 
 
          Ion Dumitrel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


