
ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN 
PRE�EDINTE 
 

 
 
 

 
PROIECT AL ORDINII DE ZI 

                               pentru �edin�a ordinar� a Consiliului jude�ean Alba  
din data de 28 iunie 2007, ora 11ºº 

 
 
 1. Proiect de hot�râre privind aprobarea premierii unor sportivi care au ob�inut 
rezultate deosebite în anul 2007. 
 
 Ini�iator: �erb Dana Monica, consilier jude�ean 
 
 2. Proiect de hot�râre privind modificarea Planului de ocupare a func�iilor publice 
pe anul 2007 pentru aparatul de specialitate al Consiliului jude�ean Alba. 
 

 Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba 
 

3. Proiect de hot�râre privind modificarea Statului de func�ii al Direc�iei jude�ene 
de dezinsec�ie si ecologizare mediu Alba. 

 
 Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba 

 
 4. Proiect de hot�râre pentru completarea Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr. 
48/2006 privind aprobarea sporurilor la salariul de baz� �i a concediului de odihn� 
suplimentar personalului din cadrul Direc�iei generale de asisten�� social� �i protec�ia 
copilului Alba. 
 

 Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba 
 

5. Proiect de hot�râre privind închiderea �colii speciale Sîncrai începând cu anul 
�colar 2007-2008. 

 
 Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba 
 
6. Proiect de hot�râre privind închiderea Serviciilor comunitare pentru protec�ia 

copilului cu dizabilit��i Sîncrai, a Centrului de plasament Sîncrai �i înfiin�area a patru 
case de tip familial în municipiile Alba Iulia �i Blaj. 

 
 Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba 



 
7. Proiect de hot�râre privind asocierea Consiliului jude�ean Alba cu Consiliile 

locale ale municipiilor, ora�elor �i comunelor din jude�ul Alba în scopul înfiin��rii 
Asocia�iei de dezvoltare comunitar� „SALUBRIS ALBA”. 

 
 Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba 
 

 8. Proiect de hot�râre privind aprobarea solicit�rii de transmitere a bunurilor 
aferente sistemului de „Alimentare cu ap� a localit��ii Ciugud” în domeniul public al 
jude�ului Alba. 
 

Ini�iator:M�rginean Teodor Florin, vicepre�edinte al Consiliului jude�ean Alba  
 
 9. Proiect de hot�râre privind aprobarea închirierii de c�tre Direc�ia public� 
comunitar� de eviden�� a persoanelor Alba a unei suprafe�e de 4 mp la parterul imobilului 
situat în municipiul Alba Iulia, Pia�a Iuliu Maniu nr. 14, jude�ul Alba �i aflat în 
administrarea acesteia. 
  

Ini�iator:M�rginean Teodor Florin, vicepre�edinte al Consiliului jude�ean Alba  
 

10. Proiect de hot�râre privind aprobarea Documenta�iei tehnico-economice faza 
Studiu de fezabilitate revizuit, pentru obiectivul: „Valorificarea poten�ialului turistic �i 
economic al V�ii Aiudului prin reabilitarea infrastructurii de transport pe DJ 107 M: 
limit� jude� Cluj – Rimetea – Col�e�ti – V�li�oara – DJ 107 I, km 42+000 – 67+000”, 
jude�ul Alba. 

 
Ini�iator:M�rginean Teodor Florin, vicepre�edinte al Consiliului jude�ean Alba  
 
11. Proiect de hot�râre privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnic� 

jude�ean� de amenajare a teritoriului, urbanism �i lucr�ri publice  pentru documenta�ia: 
„Plan urbanistic zonal – Construire aerodrom”, sat Vin�u de Jos; „Plan urbanistic zonal – 
Construire 3 c�su�e turistice, piscin�, pesc�rie �i locuin�� de serviciu”, sat Vidolm, 
comuna Ocoli� �i „Plan urbanistic zonal – Construire hale pentru vaci cu lapte”, sat 
Cerg�u Mic, comuna Cerg�u. 

 
Ini�iator:M�rginean Teodor Florin, vicepre�edinte al Consiliului jude�ean Alba  
 
12. Proiect de hot�râre privind aprobarea d�rii în folosin�� gratuit� Casei jude�ene 

de pensii Alba a bunului spa�iu în suprafa�� util� total� de 40 mp situat la parterul fostei 
Policlinici a Spitalului jude�ean de urgen�� Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia, Bd. 
Revolu�iei nr. 23, jude�ul Alba. 
 

Ini�iator:M�rginean Teodor Florin, vicepre�edinte al Consiliului jude�ean Alba  
 



 13. Proiect de hot�râre privind alocarea sumei de 150.000 lei reprezentând 
majorarea cotiza�iei Consiliului jude�ean Alba c�tre Asocia�ia „Fotbal Club Unirea 
1924”, pe semestrul I al anului 2007. 
 

 Ini�iatori: Bolog Ioan, Rociu Iosif, Toader Ulise, consilieri jude�eni 
 

 14. Proiect de hot�râre privind înfiin�area Centrului de cultur� Alba, aprobarea 
Organigramei, Statului de func�ii �i a Regulamentului de organizare �i func�ionare. 
 

 Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba 
 

15. Proiect de hot�râre privind aprobarea e�alon�rii la plat� a dividendelor 
datorate de S.C. „Parcul industrial Cugir” S.A. pentru anul 2005 Consiliului jude�ean 
Alba. 
 

 Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba 
 

 16. Proiect de hot�râre privind constituirea Comisiei de evaluare �i selec�ie a 
lucr�rilor din categoria culturii scrise. 
 

 Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba 
 
 17. 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, a 
bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2007. 
 

 Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba 
 

18. Întreb�ri, interpel�ri, declara�ii politice. 
 
 

  
    PRESEDINTE, 
  
                 Ion Dumitrel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




