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

din data de 31 iulie 2007, ora 11ºº 
 
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de 
funcţii ale Bibliotecii judeţene „Lucian Blaga” Alba. 
 
 Iniţiator: Simedru Dan Coriolan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 
 
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi organigramei 
aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 

3. Proiect de hotărâre privind darea în  administrare Şcolii populare de arte şi 
meserii Alba Iulia a bunului – spaţiu, în suprafaţă totală de 327,10 mp, din imobilul 
situat  în municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria nr.6. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului de evaluare 
complexă în cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba. 
 

Iniţiator: Simedru Dan Coriolan, vicepreşedinte al  Consiliului judeţean Alba. 
 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 şi 4 din Hotărârea Consiliului 
judeţean Alba nr.118/2006 cu privire la înfiinţarea unităţilor de asistenţă socială 
prevăzute de proiectele finanţate prin programul Phare 2003. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 
6. Proiect de hotărâre privind respingerea reclamaţiei administrative formulată 

de Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Alba 
împotriva Hotărârii nr.105/2007 a Consiliului judeţean Alba. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 
nr.103/2006 privind contractarea de către Consiliul judeţean Alba a unui credit 
obligatar şi/sau bancar în valoare de 50 milioane RON. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba.  
 
 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a 
bugetului propriu al judeţului Alba şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean finanţate din subvenţii şi din 
venituri proprii, a bugetului împrumuturilor externe, pe anul 2007. 



 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 
 9. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 
cotei de 20 % din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare 
locală, precum şi pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei 
Ortodoxe Române Alba Iulia. 
 

Iniţiator:  Consilieri judeţeni: Florea Ioan, Şerb Dana Monica, Andronescu 
Elvira Rodica, Puşcă Nicolae, Paşca Cristian Dan. 
 
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere cu Asociaţia 
judeţeană de fotbal Alba pentru acordarea de sprijin financiar activităţilor din 
campionatul Ligii a IV-a şi a celui judeţean.  
 
 Iniţiator: Consilieri judeteni: Ardelean Ioan, Bolog Ioan, Feneşan Oliviu, 
Florea Ioan, Rociu Iosif. 
 
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Judeţul 
Alba prin  Consiliului judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
în vederea organizării Conferinţei internaţionale  „Sustenable Development in the 
Balkan Area: Vision and Reality / „Dezvoltare durabilă în Balcani: între viziune şi 
realitate”. 
 
 Iniţiator: Simedru Dan Coriolan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 
 
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de parteneriat dintre 
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, Asociaţia Filantropia 
Ortodoxă Alba Iulia, Consiliul local al municipiului Sebeş şi Protopopiatul Ortodox 
Sebeş pentru înfiinţarea Aşezământului social „Sfântul Gheorghe” Sebeş. 
 
 Iniţiator: Simedru Dan Coriolan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 
 
 14. Proiect de hotărâre privind cuprinderea bunurilor aferente sistemului de 
alimentare cu apă a comunei Ciugud în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al judeţului Alba şi delegarea gestiunii sistemului de alimentare cu apă 
operatorului  S.C. „APA –CTTA” S.A. 
 

Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean 
Alba. 

 
15. Proiect de hotărâre privind cuprinderea bunurilor aferente sistemului de 

alimentare cu apă a localităţii Vinţu de Jos în Inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al judeţului Alba şi delegarea gestiunii sistemului de alimentare cu 
apă operatorului  S.C. „APA-CTTA”  S.A. 

 
Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean 

Alba. 



16. Proiect de hotărâre privind modul de administrare a unor bunuri-spaţii din 
incinta Secţiei de neurologie şi psihiatrie a Spitalului judeţean de urgenţă Alba Iulia. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a două imobile,  situate 

administrativ în municipiul Aiud, judeţul Alba.  
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 
18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil 

din proprietatea publică a municipiului Alba Iulia şi din administrarea Consiliului 
local al municipiului Alba Iulia în proprietatea publică a judeţului Alba şi 
administrarea Consiliului judeţean Alba. 

 
. Iniţiator:Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean 

Alba  
 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unor sume din Fondul de 
Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare şi din Fondul de Mentenanţă, Reabilitare şi 
Dezvoltare, de către S.C. „APA CTTA” S.A. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul 

judeţean Alba şi Consiliul local al comunei Vinţu de Jos în vederea realizării 
proiectului „Amenajare aerodrom comuna Vinţu de Jos, judeţul Alba”. 

 
Iniţiator: Simedru Dan Coriolan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 
 
21. Informare cu privire la rezultatele analizei actului de control întocmit în 

urma verificării contului de execuţie bugetară şi a bilanţului contabil, aferent anului 
2006, de către Camera de conturi Alba. 

 
Prezintă: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 
 22.  Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 
  
    PRESEDINTE, 
  
                 Ion Dumitrel 
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