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PROIECT AL ORDINII DE ZI 
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 1. Proiect de hotarare privind incuviintarea cererii ce se va adresa Ministerului 
Culturii si Cultelor cu privire la transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului 
si administrarea Ministerului Culturii si Cultelor in domeniul public al judetului Alba si 
in administrarea Consiliului judetean Alba, pentru Muzeul National al Unirii din Alba 
Iulia.  
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 
judetean Alba nr. 105 din 28.06.2007 privind infiintarea Centrului de cultura Alba. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 3. 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 aerodrom”, sat Vintu de Jos; Plan urbanistic zonal – 
„Construire hala depozitare produse industriale, birou, locuinta de serviciu si 
imprejmuire”, extravilan Sebes; Plan urbanistic zonal – „Reparatie canton pentru 
amenajare sediu firma, hala pentru reparatii utilaje de constructii, construire anexa pentru 
servirea mesei, vestiare, dusuri, parc pentru utilaje de constructie”, extravilan Pianu de 
Jos, comuna Pianu; Plan urbanistic zonal – „Construire ferma pentru crestere bovine”, 
extravilan sat Mihalt; Plan urbanistic zonal – „Construire ferma pentru crestere bovine”, 
extravilan sat Valea Lunga; Plan urbanistic zonal – „Construire adapost animale”, 
extravilan sat Cergau Mic, comuna Cergau. 
 

 Initiator:Mărginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  
 
 4. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de numarare a voturilor din 
cadrul Consiliului judetean Alba. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 



 
5. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al Bibliotecii 

judetene „Lucian Blaga” Alba. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 

6. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al Scolii populare de 
arte si meserii Alba. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de scolarizare al Scolii populare 
de arte si meserii Alba, pe anul scolar 2007-2008. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere 
incheiate de Sanatoriul TBC Aiud pentru bunuri aflate in administrarea acestuia, cuprinse 
in Inventarul domeniului public al judetului Alba. 
 

 Initiator:Mărginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  
 
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri pentru punerea in aplicare a 
Hotararii Consiliului judetean Alba nr. 105 din 28.06.2007 privind infiintarea Centrului 
de cultura Alba. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unei conventii de parteneriat si 
cooperare intre judetul Alba prin Consiliul judetean Alba si Inspectoratul scolar al 
judetului Alba pentru implementarea proiectului „Sunt in top cu scoala mea”. 
 

 Initiatori: Furdui Iancu Nicolae, Florea Ioan, Stan Marcel Ioan, Toader Ulise,  
                 consilieri judeteni  
    

 11. Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei de cooperare in vederea 
aplicarii Proiectului de interes public judetean „CAZIER JUDICIAR – PE LOC”, intre 
Consiliul judetean Alba si Inspectoratul de politie al judetului Alba. 

 
 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 

 
 12. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei pentru elaborarea 
Programului multianual de reabilitare a monumentelor istorice, biserici. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 



 
 
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea de sprijin financiar unor unitati de cult – 
monumente istorice – apartinand cultelor religioase din judetul Alba. 
 

 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, a 
bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2007. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 15. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 4 la Hotararea Consiliului 
judetean Alba nr. 69/2007 privind repartizarea transferurilor si subventiilor de la bugetul 
de stat catre bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, pe anul 2007. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 16. Intrebari, interpelari, declaratii politice. 

 
 

  
    PRESEDINTE, 
  
                 Ion Dumitrel 
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