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PROIECT AL ORDINII DE ZI 
                               pentru �edin�a ordinar� a Consiliului jude�ean Alba  

din data de 27 septembrie 2007, ora 11ºº 
 
 
 1. Proiect de hot�râre privind aprobarea particip�rii Jude�ului Alba, în calitate de 
membru fondator, la constituirea Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� „Centrul 
Transilvaniei”. 
 

 Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba 
 
 2. Proiect de hot�râre privind modificarea statului de func�ii al aparatului de 
specialitate al Consiliului jude�ean Alba. 
 

 Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba 
 
 3. Proiect de hot�râre privind modificarea organigramei �i a statului de func�ii ale 
Bibliotecii jude�ene „Lucian Blaga” Alba. 
 

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

4. Proiect de hot�râre privind modificarea �i completarea statului de func�ii �i 
organigramei 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 modificarea statului de func�ii �i organigramei 

Muzeului Na�ional al Unirii Alba Iulia. 
 
 Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba 

 
 6. Proiect de hot�râre privind aprobarea particip�rii Consiliului jude�ean Alba la a 
VII-a edi�ie a competi�iei na�ionale Premiul Român pentru Calitate „J.M. Juran”. 
 

 Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba 
 
 7. Proiect de hot�râre privind aprobarea denumirii de „Augustin Bena” Centrului 
de cultur� Alba. 
 

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



 
8. Proiect de hot�râre privind înlocuirea medicului specialist �i a psihologului din 

Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adul�i. 
 

 Ini�iator: Simedru Dan Coriolan, vicepre�edinte al Consiliului jude�ean Alba 
 
9. Proiect de hot�râre cu privire la aprobarea pre�urilor la serviciile publice de 

alimentare �i de distribu�ie a apei potabile, începând cu data de 1 septembrie 2007. 
 

 Ini�iator: Simedru Dan Coriolan, vicepre�edinte al Consiliului jude�ean Alba 
 

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

 
 14. Proiect de hot�râre privind includerea unor bunuri în inventarul domeniului 
privat al jude�ului Alba  �i darea acestora în folosin�� gratuit�. 
 

 Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba 
 
 15. Proiect de hot�râre cu privire la modificarea Hot�rârii nr. 117/2007 a 
Consiliului jude�ean Alba privind repartizarea pe unit��i administrativ-teritoriale a cotei 
de 20% din impozitul pe venit pentru sus�inerea programelor de dezvoltare local� precum 
�i pentru proiectele de infrastructur� care necesit� cofinan�are local�. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 16. Proiect de hot�râre privind aprobarea taxelor locale �i tarifelor datorate 
bugetului propriu al jude�ului Alba, în anul 2008. 
 

 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, pe 
anul 2007. 
 

 Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba 
 
 18. Referat cu privire la opinia ce se va prezenta în procesul de rectificare de carte 
funciar� (Dosar nr. 3250/176/2007) a unui imobil din vecin�tatea imobilului, proprietate 
public� a jude�ului Alba, situat în Alba Iulia, str. Regina Maria nr. 6. 
 

 19.  Intreb�ri, interpel�ri, declara�ii politice. 
 
 

  
    PRESEDINTE, 
                 Ion Dumitrel 


