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PROIECT AL ORDINII DE ZI pentru şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Alba  

                                           din data de 30 martie 2007, ora 11ºº 
 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii, Organigramei si 
Regulamentului de organizare si functionare a Muzeului National al Unirii Alba Iulia, a 
Regulamentelor de organizare si functionare ale Teatrului de papusi „Princhidel” Alba Iulia, 
Bibliotecii judetene „Lucian Blaga” Alba, Directiei publice comunitare de evidenta a 
persoanelor Alba si Serviciului public judetean „Salvamont” Alba. 

 
Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 

 
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii, Organigramei si a 
Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si 
protectia copilului Alba. 
 

Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional la Contractul de mandat 
incheiat cu domnul Cimpean Gligor, reprezentantul Consiliului judetean Alba in Adunarea 
generala a actionarilor Societatii comerciale Parc industrial Blaj – Alba S.A. 

 
Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 

 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional la Contractul de 

reprezentare incheiat cu domnul Cretu Simion, reprezentantul Consiliului judetean Alba in 
Adunarea generala a actionarilor de la Societatea comerciala APA-CTTA S.A. 

 
Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 

 
5. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 150.000 lei din bugetul general al 

Consiliului judetean Alba pentru majorarea capitalului social al Societatii comerciale Parc 
industrial Blaj – Alba S.A. 

 
Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnica 

judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice Alba pentru documentatiile 
„Plan de amenajare a teritoriului – Domeniu schiabil Valea Sebesului” si „Plan urbanistic 
zonal – Construire abator, sala transare si fabrica de procesare carne”, sat Mesentea , comuna 
Galda de Jos. 

 
Initiator:Mărginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  

 



 7. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica 
judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia „Plan 
urbanistic zonal – extindere perimetru intravilan Calea Motilor”, municipiul Alba Iulia.  

 
Initiator:Mărginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  

 
8. Proiect de hotarare pentru prelungirea aplicarii prevederilor Hotararii Consiliului 

judetean Alba nr. 58/2005. 
 
Initiator:Mărginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  
 
9. Proiect de hotarare privind insusirea propunerii de incadrare in categoria 

functionala de drum comunal a drumului vicinal Mogos (DJ 107 I) – Valea Ţupilor. 
 
Initiator:Mărginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  
 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea ofertelor de pret pentru lucrarile de 

intretinere si reparatii curente la drumurile si podurile judetene finantate din bugetul propriu 
al judetului Alba, pe anul 2007. 

 
Initiator:Mărginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  

 
11. Proiect de hotarare privind darea in administrare Centrului judetean pentru 

conservarea si promovarea culturii traditionale Alba a unor bunuri – spatii in suprafata totala 
de 98,91 mp din imobilul situat in municipiul Alba Iulia, Str. Regina Maria nr. 6, judetul 
Alba. 

 
Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 

 
12. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de administrare al Spitalului 

judetean de urgenta Alba Iulia asupra unui imobil din patrimoniul judetului Alba. 
 
Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 
 
13. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii de catre Spitalul judetean de 

urgenta Alba Iulia a bunului – spatiu in suprafata totala de 57 mp, la parterul imobilului situat 
administrativ in Alba Iulia, Bd. Revolutiei nr. 23, judetul Alba, in care acesta isi are sediul. 

 
Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
14. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr. 

87/2005. 
 
Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 

 
 15. Proiect de hotarare privind exercitarea de catre Consiliul judetean Alba a dreptului 
de preemtiune la cumpararea imobilului – cladire si teren – situat in municipiul Alba Iulia, 
Str. Decebal nr. 20. 



 
Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 

 16. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei pentru anul 2007 pentru bunurile 
din domeniul public al judetului Alba concesionate Societatii comerciale Drumuri si poduri 
locale Alba S.A. 
 

Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Programului de transport rutier 
de persoane al judetului Alba, prin servicii regulate in trafic judetean, pentru perioada 2005-
2008. 
 

Initiator: Simedru Dan Coriolan, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  
 
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea de taxe speciale pentru unele activitati de 
stare civila prestate de catre Directia publica comunitara de evidenta a persoanelor Alba, in 
anul 2007.  
 

Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale bugetelor  
judetului Alba pe anul 2006. 
 

Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 20. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Anexei nr. 11 a Hotararii 
Consiliului judetean Alba nr. 10/2007 privind stabilirea bugetului general al judetului Alba, 
aprobarea bugetului propriu al judetului Alba si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli 
ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean finantate din subventii si din venituri 
proprii, pe anul 2007. 
 

Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 21. Informare privind participarea delegatiei Consiliului judetean Alba la vizita de 
studii din Danemarca. 
 

Prezinta: Simedru Dan Coriolan, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  
 

22. Intrebari, interpelari, declaratii politice. 
   
 
    PRESEDINTE, 
                                                 Ion Dumitrel 
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