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PROIECT  
al ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a 

Consiliului judeţean Alba din data de  30 mai 2007 
  

 
  

 1. Depunerea juramantului de catre doamna Dehelean-Mih Mihaiela Nicoleta al 

carei mandat de consilier judetean a fost validat de catre Tribunalul Alba. 

 

 2. Depunerea juramantului de catre doamna Petric Tatiana Maria al carei mandat 

de consilier judetean a fost validat de catre Tribunalul Alba. 

 

3. Proiect de hotarare privind completarea componentei unor comisii de 

specialitate ale Consiliului judetean Alba. 

 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 

 

4. Proiect de hotarare privind infiintarea Comitetului judetean de analiza a 

problemelor persoanelor cu handicap de pe langa Directia generala de asistenta sociala si 

protectia copilului Alba si aprobarea regulamentului de organizare si functionare al 

acestuia. 

 

Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii serviciilor sociale pentru 

copiii institutionalizati la Centrul de plasament de tip familial „Sfantul Apostol Andrei” 

Vingard, judetul Alba. 

 

Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 

 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de asociere dintre Consiliul 

judetean Alba si Arhiepiscopia Ortodoxa Romana Alba Iulia in vederea implementarii 

Proiectului „Ziua copilului in culori”. 

 

Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 

 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de asociere dintre 

Consiliul judetean Alba si Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, in vederea 

organizarii Conferintei internationale de matematica si informatica. 

 



Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 

 

8. Proiect de hotarare privind cuprinderea unor bunuri in Inventarul bunurilor care 

apartin domeniului public al judetului Alba si aprobarea concesionarii acestora catre 

Societatea comerciala „APA-CTTA” S.A.  

 

Initiator:Mărginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  

 

9. Proiect de hotarare privind completarea Inventarului bunurilor care apartin 

domeniului public al judetului Alba. 

 

Initiator:Mărginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  

 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii unei suprafete de teren din 

imobilul situat in municipiul Aiud, Str. Transilvaniei nr. 171. 

 

Initiator:Mărginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  

 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnica 

judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatiile: 

„Plan urbanistic zonal – Construire depozit pentru seminte”, sat Unirea, „Plan urbanistic 

zonal – Amenajare targ animale”, oras Cimpeni si „Plan urbanistic zonal – Construire 

fabrica de pigmenti”, sat Cricau. 

 

Initiator:Mărginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  

 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii Fondului de intretinere, 

inlocuire si dezvoltare de catre Societatea comerciala „APA-CTTA” S.A. in anul 2007. 

 

Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 

 

 13. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 43/2007 a Consiliului 

judetean Alba 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 

 

14. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al judetului Alba, a 

bugetului propriu al judetului Alba si a 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 

 

15. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii, Organigramei si 

Regulamentului de organizare si functionare ale aparatului de specialitate al Consiliului 

judetean Alba.   

 



 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 

 

 16. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Consiliului judetean Alba la 

constituirea Asociatiei intercomunitare de dezvoltare Alba (AIDA). 

 

Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 

 

17. Intrebari, interpelari, declaratii politice. 

   

 

 

  

 

                
PREŞEDINTE, 

                   
Ion Dumitrel 


