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

din data de 24 octombrie 2007, ora 11ºº 
 
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre 
judetul Alba, Romania si Regiunea Autonoma Friuli Venezia Giulia din Republica 
Italiana. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 2. Proiect de hotarare privind actualizarea nivelurilor valorice de cheltuieli 
aferente beneficiarilor de servicii sociale pentru dotarea cu echipament si cazarmament. 
 
 Initiator: Simedru Dan Coriolan, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 
 
 3. Proiect de hotarare privind reducerea capacitatii centrelor rezidentiale destinate 
persoanelor cu handicap care au beneficiat de finantare pe linia bugetara PHARE 
2003/005-551.01.04.01. 
 
 Initiator: Simedru Dan Coriolan, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 
 
 4. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii al 
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Alba precum si a Hotararii 
Consiliului judetean Alba nr. 141/2006. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 5. Proiect de hotarare privind abrogarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr. 
61/2007 privind aprobarea de taxe speciale pentru unele activitati de stare civila prestate 
de catre Directia publica comunitara de evidenta a persoanelor Alba, in anul 2007. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 6. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr. 
153/26.07.2006 privind aprobarea denumirii evenimentului „Festivalul International de 
Teatru - Pentru oameni mici si oameni mari”. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 



 7. Proiect de hotarare privind stabilirea regimului juridic al imobilului situat in 
localitatea Barabant, Str. Clujului nr. 31, judetul Alba. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
8. Proiect de hotarare privind cuprinderea in Inventarul bunurilor care alcatuiesc 

domeniul public al judetului Alba a bunului imobil-teren in suprafata totala de 3.690 mp 
situat in extravilanul localitatii Zlatna, judetul Alba.  

 
 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
9. Proiect de hotarare privind stabilirea regimului juridic al imobilului  situat in 

satul Cunta, comuna Spring, judetul Alba. 
 
 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
10. Proiect de hotarare privind cuprinderea in Inventarul bunurilor imobile care 

apartin domeniului privat al judetului Alba a bunului imobil-teren in suprafata totala de 
10.272 mp situat in municipiul Blaj, Str. Gh. Baritiu, f.n., judetul Alba. 

 
 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
11. Proiect de hotarare privind aprobarea „Planului operativ de actiune privind 

prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor judetene in perioada de iarna 2007-
2008”. 

 
Initiator:M�rginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  
 
12. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica 

judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: 
Plan urbanistic zonal „Amenajari bazine piscicole si anexe, extravilan sat Balomir, 
comuna Sibot”. 

 
 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
13. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza 

Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul „Construire Dispensar TBC Aiud”. 
 
 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
14. Proiect de hotarare privind cuprinderea unor bunuri in domeniul public si in 

domeniul privat al judetului Alba si aprobarea concesionarii acestora catre Societatea 
comerciala APA-CTTA S.A. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 



15. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al judetului Alba in 
domeniul privat al judetului Alba a imobilului situat in comuna Rimetea, satul Rimetea 
nr. 187, judetul Alba si transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra 
acestui imobil in favoarea Parohiei Ortodoxe Romane Rimetea. 

 
 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 

 
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei de cooperare dintre Directia 
generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si Manastirea Rimet pentru 
functionarea locuintei protejate pentru persoane cu handicap Rimet. 
 
 Initiator: Simedru Dan Coriolan, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba 
 

17. Proiect de hotarare cu privire la modificarea Hotararii nr. 30/2007 a 
Consiliului judetean Alba privind constituirea si utilizarea fondului de rulment in anul 
2007. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 18.  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 si a 
bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului, pe anul 2007. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
19. Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Hotararii nr. 

69/2007 a Consiliului judetean Alba 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 
 

 20.  Intrebari, interpelari, declaratii politice. 
 
 

  
    PRESEDINTE, 
  
                 Ion Dumitrel 
 
 
 
 
 
 


