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PROIECT AL ORDINII DE ZI 
                               pentru �edin�a ordinar� a Consiliului jude�ean Alba  

din data de 28 februarie 2007, ora 11ºº 
 
 

 
1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr. 

60/2006. 
 
Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 

judetean Alba nr. 7/2007. 
 
Initiator:M�rginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru Mediu al 

judetului Alba. 
 
Initiator:M�rginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  

 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea statelor de functii si organigramelor 

aparatului de specialitate al Consiliului judetean Alba, Teatrului de papusi „Prichindel”, 
Bibliotecii judetene „Lucian Blaga” Alba si Centrului judetean pentru conservarea si 
promovarea culturii traditionale Alba. 

 
Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
5. Proiect de hotarare privind exercitarea de catre Consiliul judetean Alba a dreptului 

de preemtiune pentru cumpararea imobilului – cladire si teren – situat in municipiul Alba 
Iulia, Str. M. Viteazu nr. 2. 

 
Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 

 
 
 
 



 
6. Proiect de hot�râre privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica 

judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: „PUZ- 
Construire hale pentru debitat busteni, soproane pentru stivuirea cherestelei, aburitor 
cherestea, uscator cherestea, atelier prelucrare lemn, birouri, locuinta de serviciu, magazin de 
prezentare, teren tenis, piscina, parcare, imprejmuire centrala termica, fosa septica”, 
localitatea Pianu de Jos, comuna Pianu. 

 
Initiator:M�rginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 
 
7. Proiect de hotarare privind cuprinderea unor bunuri in domeniul privat al judetului 

Alba si aprobarea concesionarii acestora Societatii comerciale APA – CTTA S.A. 
 
Initiator:M�rginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  

 
8. Proiect de hot�râre privind aprobarea incheierii Acordului de asociere intre 

Consiliul judetean Alba, Consiliul local al municipiului Blaj si Universitatea Babes-Bolyai- 
Facultatea de teologie greco-catolica Blaj, in vederea implementarii proiectului „Valori 
crestine, comunitate civica si actiune sociala in Romania de astazi”. 

 
Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
9. Proiect de hot�râre privind stabilirea preturilor medii ale principalelor produse 

agricole care se vor folosi la calculul impozitelor pe veniturile realizate din arenda pe anul 
2006. 

 
Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
10. Proiect de hot�râre privind rectificarea bugetului general al jude�ului Alba, a 

bugetului propriu al jude�ului Alba �i a bugetelor de venituri �i cheltuieli ale institu�iilor �i 
serviciilor publice de interes jude�ean finan�ate din subven�ii �i din venituri proprii, pe anul 
2007. 

 
 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 

 
11. Proiect de hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, pe anul 
2007. 

 
Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
12. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii de catre Directia generala de 

asistenta sociala si protectia copilului Alba a doua imobile in vederea infiintarii de locuinte 
protejate pentru persoane cu dizabilitati. 

 
Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 



 
13. Raport de activitate al Bibliotecii judetene „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2006. 
 
Prezinta: Pop Mioara, director al Bibliotecii judetene „Lucian Blaga” Alba 
 
14. Raport de activitate al Centrului judetean pentru conservarea si promovarea 

culturii traditionale Alba, pe anul 2006. 
 
 Prezinta: Comsa Petru Cornel, director al Centrului judetean pentru conservarea si 
promovarea culturii traditionale Alba 
 

15. Raport de activitate al Directiei publice comunitare de evidenta a persoanelor 
Alba, pentru perioada 07.03.2005 – 15.02.2007. 

 
Prezinta: Puscas Nicoleta Claudia, director executiv al Directiei publice comunitare 

de evidenta a persoanelor Alba 
 
16.  Intrebari, interpelari, declaratii politice. 

 
 
 
    PRESEDINTE, 

 
   Ion Dumitrel 

 


