
ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN 
PRE�EDINTE 

 
 
 

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

din data de 24 ianuarie 2008, ora 11ºº 
 
 
 1. Proiect de hotarare privind cuprinderea unui bun imobil in Inventarul bunurilor 
care apartin domeniului privat al judetului Alba. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 2. Proiect de hotarare privind cuprinderea unor bunuri imobile in Inventarul 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Alba si aprobarea darii acestora in 
administrarea Muzeului National al Unirii Alba Iulia. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
  
 3. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr. 
169/2004 privind parcelarea imobilului situat in municipiul Alba Iulia, Str. Lucian Blaga 
nr. 8. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
  
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii bunurilor aferente sistemelor 
de alimentare cu apa din proprietatea publica a judetului Alba si din administrarea 
Consiliului judetean Alba, in proprietatea publica a unor unitati administrativ-teritoriale 
din judetul Alba si in administrarea consiliilor locale ale acestora. 
 

Initiator:M�rginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  
 
5. 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 
 

 6. Proiect de hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor din 
judetul Alba, pe anul 2008. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 



 
 7. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a 
cotei defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala 
precum si pentru proiectele de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe anul 
2008. 
 

  Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 8. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale principalelor produse 
agricole care se vor folosi la calculul impozitelor pe veniturile realizate din arenda in anul 
2007. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei de cooperare in vederea 
aplicarii Proiectului de interes public judetean „PENTRU LINISTEA 
COMUNITATILOR RURALE”, intre Consiliul judetean Alba si Inspectoratul de politie 
al judetului Alba. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 10. 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 Centru International pentru Tineret, sat Cetea”, comuna 
Galda de Jos. 
 

Initiator:M�rginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  
 
 11. 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 adapost pentru ingrasarea suinelor, inclusiv locuinta 
ingrijitor si constructii anexe necesare functionarii obiectivului”, sat Sard, comuna Ighiu, 
judetul Alba. 
 

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 „Construire locuinta, anexe gospodaresti si imprejmuirea incintei”, 
sat Oiejdea, comuna Galda de Jos, judetul Alba. 
 

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



13. 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 „Constructii industriale si depozitare Teius DN 1”, oras Teius. 
 

Initiator:M�rginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  
 
 14. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 100.000 lei Clubului Sportiv 
„Unirea” Alba Iulia in vederea sustinerii activitatii competitionale in anul 2008. 
 

 Initiator: Cucui Alin Florin, Florea Ioan, consilieri judeteni 
 
15. Proiect de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv al Societatii 

Comerciale „APA-CTTA” S.A. la care Consiliul judetean Alba este actionar.  
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
16. Proiect de hotarare privind participarea Judetului Alba prin Consiliul judetean 

Alba cu capital la Societatea Comerciala „APA-CTTA” S.A., potivit Actului Constitutiv 
modificat. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului activitatilor de cooperare 
externa a Consiliului judetean Alba pe anul 2008. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de 
asociere cu Asociatia judeteana de fotbal Alba pentru acordarea unui sprijin financiar 
activitatilor din campionatul Ligii a IV-a si a celui judetean. 
 
 Initiatori: Bolog Ioan, Florea Ioan, Rociu Iosif, Ardelean Ioan, Toader Ulise, 
                            consilieri judeteni 
 
 19. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 300.000 lei reprezentand 
cotizatia Consiliului judetean Alba catre Asociatia „Fotbal Club Unirea - 1924” pe 
semestrul I al anului 2008. 
 
 Initiatori: Bolog Ioan, Florea Ioan, Rociu Iosif, Ardelean Ioan, Toader Ulise, 
                            consilieri judeteni 
 
 20. Informare cu privire la rezultatele controlului efectuat la Consiliul judetean 
Alba si institutiile finantate de catre acesta, cuprinse in programul de control in anul 2007 
de catre Camera de Conturi a Judetului Alba. 
 

 Prezinta: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 



 
 21. Intrebari, interpelari, declaratii politice. 

 
 
 

PRESEDINTE, 
  
                              Ion Dumitrel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN 
PRE�EDINTE 
 
 
 

DISPOZI�IE 
privind convocarea Consiliului judetean Alba in sedinta extraordinara 

pe data de 24 ianuarie 2008, ora 11 
 
 
 Pre�edintele Consiliului jude�ean Alba ; 
 Având în vedere prevederile art. 94 (2) �i (7)  din Legea administra�iei publice 
locale nr. 215/2001, republicata; 
 In temeiul art.106 (1) din Legea administra�iei publice locale nr. 215/2001, 
republicata,  

 
DISPUNE : 

 
 

 Articol 1-(1).  Convoac� Consiliul jude�ean Alba în �edin�� extraordinar� pe data 

de 24 ianuarie 2008, ora 11,00,  sedinta ce va avea loc in sala Mihai Viteazu a Palatului 
administrativ din municipiul Alba Iulia. 

                  (2) Sedinta va avea urmatorul proiect al ordinii de zi: 

 
 1. Proiect de hotarare privind cuprinderea unui bun imobil in Inventarul bunurilor 
care apartin domeniului privat al judetului Alba. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 2. Proiect de hotarare privind cuprinderea unor bunuri imobile in Inventarul 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Alba si aprobarea darii acestora in 
administrarea Muzeului National al Unirii Alba Iulia. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
  
 3. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr. 
169/2004 privind parcelarea imobilului situat in municipiul Alba Iulia, Str. Lucian Blaga 
nr. 8. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
  



 4. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii bunurilor aferente sistemelor 
de alimentare cu apa din proprietatea publica a judetului Alba si din administrarea 
Consiliului judetean Alba, in proprietatea publica a unor unitati administrativ-teritoriale 
din judetul Alba si in administrarea consiliilor locale ale acestora. 
 

Initiator:M�rginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  
 
5. 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 
 

 6. Proiect de hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor din 
judetul Alba, pe anul 2008. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 

 7. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a 
cotei defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala 
precum si pentru proiectele de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe anul 
2008. 
 

  Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 8. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale principalelor produse 
agricole care se vor folosi la calculul impozitelor pe veniturile realizate din arenda in anul 
2007. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei de cooperare in vederea 
aplicarii Proiectului de interes public judetean „PENTRU LINISTEA 
COMUNITATILOR RURALE”, intre Consiliul judetean Alba si Inspectoratul de politie 
al judetului Alba. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 10. 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 Centru International pentru Tineret, sat Cetea”, comuna 
Galda de Jos. 
 

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



 
 11. 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 adapost pentru ingrasarea suinelor, inclusiv locuinta 
ingrijitor si constructii anexe necesare functionarii obiectivului”, sat Sard, comuna Ighiu, 
judetul Alba. 
 

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 „Construire locuinta, anexe gospodaresti si imprejmuirea incintei”, 
sat Oiejdea, comuna Galda de Jos, judetul Alba. 
 

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

13. 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 „Constructii industriale si depozitare Teius DN 1”, oras Teius. 
 

Initiator:M�rginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  
 
 14. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 100.000 lei Clubului Sportiv 
„Unirea” Alba Iulia in vederea sustinerii activitatii competitionale in anul 2008. 
 

 Initiator: Cucui Alin Florin, Florea Ioan, consilieri judeteni 
 
15. Proiect de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv al Societatii 

Comerciale „APA-CTTA” S.A. la care Consiliul judetean Alba este actionar.  
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
16. Proiect de hotarare privind participarea Judetului Alba prin Consiliul judetean 

Alba cu capital la Societatea Comerciala „APA-CTTA” S.A., potivit Actului Constitutiv 
modificat. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului activitatilor de cooperare 
externa a Consiliului judetean Alba pe anul 2008. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 

 



18. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de 
asociere cu Asociatia judeteana de fotbal Alba pentru acordarea unui sprijin financiar 
activitatilor din campionatul Ligii a IV-a si a celui judetean. 
 
 Initiatori: Bolog Ioan, Florea Ioan, Rociu Iosif, Ardelean Ioan, Toader Ulise, 
                            consilieri judeteni 
 
 19. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 300.000 lei reprezentand 
cotizatia Consiliului judetean Alba catre Asociatia „Fotbal Club Unirea - 1924” pe 
semestrul I al anului 2008. 
 
 Initiatori: Bolog Ioan, Florea Ioan, Rociu Iosif, Ardelean Ioan, Toader Ulise, 
                            consilieri judeteni 
 
 20. Informare cu privire la rezultatele controlului efectuat la Consiliul judetean 
Alba si institutiile finantate de catre acesta, cuprinse in programul de control in anul 2007 
de catre Camera de Conturi a Judetului Alba. 
 

 Prezinta: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 

 21. Intrebari, interpelari, declaratii politice. 
 
 
 
 
 
               AVIZAT 
                PRE�EDINTE,                                SECRETAR AL JUDE�ULUI, 
             

      Ion Dumitrel                                             Mariana Hurbean 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 34 
Alba Iulia, 18 ianuarie 2008  



ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN 
SECRETARUL JUDE�ULUI 

 
 
 

INVITA�IE 
Doamnei/Domnului consilier jude�ean____________________________ 

 
Sunte�i invitat(�) s� participa�i la �edin�a extraordinar� a Consiliului jude�ean Alba 

care va avea loc în data de 24 ianuarie 2008, ora 11,00 la sediul Palatului administrativ 
din municipiul Alba Iulia, etaj I, sala Mihai Viteazu, cu urm�torul 

 
PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 
 1. Proiect de hotarare privind cuprinderea unui bun imobil in Inventarul bunurilor 
care apartin domeniului privat al judetului Alba. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 2. Proiect de hotarare privind cuprinderea unor bunuri imobile in Inventarul 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Alba si aprobarea darii acestora in 
administrarea Muzeului National al Unirii Alba Iulia. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
  
 3. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr. 
169/2004 privind parcelarea imobilului situat in municipiul Alba Iulia, Str. Lucian Blaga 
nr. 8. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
  
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii bunurilor aferente sistemelor 
de alimentare cu apa din proprietatea publica a judetului Alba si din administrarea 
Consiliului judetean Alba, in proprietatea publica a unor unitati administrativ-teritoriale 
din judetul Alba si in administrarea consiliilor locale ale acestora. 
 

Initiator:M�rginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  
 
5. 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 



 
 

 6. Proiect de hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor din 
judetul Alba, pe anul 2008. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 

 7. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a 
cotei defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala 
precum si pentru proiectele de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe anul 
2008. 
 

  Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 8. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale principalelor produse 
agricole care se vor folosi la calculul impozitelor pe veniturile realizate din arenda in anul 
2007. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei de cooperare in vederea 
aplicarii Proiectului de interes public judetean „PENTRU LINISTEA 
COMUNITATILOR RURALE”, intre Consiliul judetean Alba si Inspectoratul de politie 
al judetului Alba. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 10. 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 Centru International pentru Tineret, sat Cetea”, comuna 
Galda de Jos. 
 

Initiator:M�rginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  
 
 11. 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 adapost pentru ingrasarea suinelor, inclusiv locuinta 
ingrijitor si constructii anexe necesare functionarii obiectivului”, sat Sard, comuna Ighiu, 
judetul Alba. 
 

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 „Construire locuinta, anexe gospodaresti si imprejmuirea incintei”, 
sat Oiejdea, comuna Galda de Jos, judetul Alba. 
 

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

13. 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 „Constructii industriale si depozitare Teius DN 1”, oras Teius. 
 

Initiator:M�rginean Teodor Florin, vicepresedinte al Consiliului judetean Alba  
 
 14. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 100.000 lei Clubului Sportiv 
„Unirea” Alba Iulia in vederea sustinerii activitatii competitionale in anul 2008. 
 

 Initiator: Cucui Alin Florin, Florea Ioan, consilieri judeteni 
 
15. Proiect de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv al Societatii 

Comerciale „APA-CTTA” S.A. la care Consiliul judetean Alba este actionar.  
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
16. Proiect de hotarare privind participarea Judetului Alba prin Consiliul judetean 

Alba cu capital la Societatea Comerciala „APA-CTTA” S.A., potivit Actului Constitutiv 
modificat. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului activitatilor de cooperare 
externa a Consiliului judetean Alba pe anul 2008. 
 

 Initiator: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de 
asociere cu Asociatia judeteana de fotbal Alba pentru acordarea unui sprijin financiar 
activitatilor din campionatul Ligii a IV-a si a celui judetean. 
 
 Initiatori: Bolog Ioan, Florea Ioan, Rociu Iosif, Ardelean Ioan, Toader Ulise, 
                            consilieri judeteni 
 
  
 
 



19. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 300.000 lei reprezentand 
cotizatia Consiliului judetean Alba catre Asociatia „Fotbal Club Unirea - 1924” pe 
semestrul I al anului 2008. 
 
 Initiatori: Bolog Ioan, Florea Ioan, Rociu Iosif, Ardelean Ioan, Toader Ulise, 
                            consilieri judeteni 
 
 20. Informare cu privire la rezultatele controlului efectuat la Consiliul judetean 
Alba si institutiile finantate de catre acesta, cuprinse in programul de control in anul 2007 
de catre Camera de Conturi a Judetului Alba. 
 

 Prezinta: Dumitrel Ion, presedintele Consiliului judetean Alba 
 

 21. Intrebari, interpelari, declaratii politice. 
 
 
 

 
  SECRETAR AL JUDE�ULUI, 

 
                            Mariana Hurbean 
 
 
 
 
 
 


