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PROIECT AL ORDINII DE ZI 
                               pentru sedinta ordinara a Consiliului judetean Alba  

din data de 28 noiembrie 2007, ora 11ºº 
 
 
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice 
pe anul 2008 pentru aparatul de specialitate al Consiliului judetean Alba si serviciile 
publice de sub autoritatea Consiliului judetean Alba. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului judetean Alba. 

 
Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 

 
3. Proiect de hotarare privind completarea Regulamentului de organizare si 

functionare al aparatului de specialitate al Consiliului judetean Alba. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 

 4. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale 
Centrului de cultura”Augustin Bena”, Alba. 

 
 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 

 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea 

premiilor ”Best Of Economics”. 
 
 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 

 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Conventia de 

cooperare intre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba, Consiliul 
local Hoparta si Asociatia Filantropia ortodoxa Alba Iulia, pentru functionarea Centrului 
de zi ”Sfanta Filofteia” din satul Silivas, comuna Hoparta.  
 

Initiator:Simedru Dan Coriolan, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  
 
 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Directia 

generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si asociatia Filantropia ortodoxa 
Alba Iulia, pentru functionarea Centrului de informare, consiliere si plasare in munca a 
persoanelor cu handicap. 

 
Initiator:Simedru Dan Coriolan, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  



 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a 

riscurilor la nivelul judetului Alba. 
 
 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei cadru de cooperare intre 

Consiliul judetean Alba si Asociatia Alba-AFRODA. 
 
 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 

  
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei de cooperare cu 
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia pentru realizarea proiectului „Cercetare 
asupra delincventei juvenile si a consumului de alcool si droguri”. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
11. Proiect de hotarare privind cuprinderea unui bun imobil in Inventarul 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Alba si aprobarea concesionarii 
acestuia catre Societatea Comerciala APA- CTTA S.A. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 12. Proiect de hotarare privind constatatea incetarii de drept a contractului de 
concesiune si incetarea procedurii de administrare speciala la Societatea comerciala 
”Drumuri si poduri locale Alba ”S.A. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza 
Studiu de fezabilitate pentru obiectivul: ”Microcentrala hidroelectrica aductiune apa bruta 
Petresti.” 

 
Initiator:M�rginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  

 
14. 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:Construire parc eolian ”Zboru”, extravilan sat Bistra. 
 

Initiator:M�rginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  
 
 15. 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:”Construire case de vacanta”, sat Poiana Aiudului, comuna 
Livezile. 

 
Initiator:M�rginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  

 
 
 
 



16. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului - Valorificarea potentialului 
turistic si economic al Vaii Aiudului, prin reabilitarea infrastructurii de transport rutier pe 
DJ 107M, jud.Alba si a cheltuielilor legate de proiect in cadrul Programului Operational 
Regional 2007-2013, Axa prioritara 2 – ”Imbunatatirea infrastructurii de transport 
regionale si locale”, Domneniul de interventie 2.1 – Reabilitarea si modernizarea retelei 
de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura. 

 
 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 

 
17. Proiect de hotarare privind abrogarea punctelor 3, 4 si 5 din Anexa nr. 3 la 

Hotararea Consiliului judetean Alba nr. 159/2007 privind aprobarea taxelor locale si 
tarifelor datorate bugetului propriu al judetului Alba, in anul 2008. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
18. Proiect de hotarare privind completarea inventarului proprietatii publice a 

judetului Alba. 
 

Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 

19. Proiect de hotarare cu privire la completarea si modificarea Hotararii 
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 
 
20. 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 ezterne nerambursabile si a bugetului de venituri si cheltuieli 
evidentiate in afara bugetului pe anul 2007. 

 
Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 

 21. Proiect de hotarare cu  privire la modificarea Hotararii nr.43/2007 privind 
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 
locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe anul 2007.  
 

Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 

21. Intrebari, interpelari, declaratii politice. 
 
 
 

PRESEDINTE 
 

Ion Dumitrel 
 

 
 
 


