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PROIECT AL ORDINII DE ZI 
                               pentru şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Alba  

din data de 21 februarie 2008, ora 11ºº 
 
  
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a 
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Centrului de cultură „Augustin Bena” Alba. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 
Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alba. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi organigrama Direcţiei 

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
 4. Proiect de hotărâre privind cuprinderea unui bun în Inventarul bunurilor imobile care 
alcătuiesc domeniul privat al judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea 
comercială APA-CTTA S.A. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Modernizarea drumului de interes 
turistic DJ 106 E pe tronsonul Jina-Şugag/Valea Sebeşului/DN 67 C”, a cheltuielilor legate de 
proiect şi a Acordului de parteneriat cu Consiliul judeţean Sibiu, în cadrul Programului 
operaţional regional 2007-2013, Axa prioritară 2 – „Imbunătăţirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale”, Domeniul de intervenţie 2.1 – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de 
drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură. 
 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba  
 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Asociaţiei SM 
SPEROMAX ALBA a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă de 27,2 mp, din incinta Secţiei de 
neurologie şi psihiatrie a Spitalului judeţean de urgenţă Alba Iulia. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 



 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale a imobilului 
„Construcţii în care îşi are sediul Teatrul de păpuşi „Prichindel” Alba Iulia şi terenul aferent”, 
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Andrei Mureşanu nr. 3, judeţul Alba. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Inventarului actualizat al bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al judeţului Alba. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Spitalul judeţean de urgenţă 
Alba Iulia a  unui spaţiu, din incinta spitalului, în suprafaţă de 3 mp. 
  

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
 10. Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri ca sprijin financiar Arhiepiscopiei 
Ortodoxe Române în vederea constituirii Schitului „Sfânta Cruce – Memorialul Dealul robilor” 
Aiud. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului „Am ACTE, deci 
exist”, Program PHARE 2005 RO-2005/017-553.01.01.14, „Accelerarea implementării 
Strategiei naţionale pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor”. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului „Implementare reţea 
judeţeană de comunicaţii pentru evidenţa persoanelor”, Program PHARE 2005 RO-2005/017-
553.01.03.05.01 – Fondul de modernizare pentru dezvoltarea Administraţiei la nivel local III-IV. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Programului de transport rutier de 
persoane al judeţului Alba, prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2005-2008. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

14. Proiect de hotărâre privind suportarea din bugetul propriu al Consiliului judeţean 
Alba, trecerea pe cheltuieli şi plata către Societatea comercială MOVA S.R.L. Alba Iulia a sumei 
de 176.360,26 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor de asfaltare efectuate pe DJ 142 K şi a 
cheltuielilor de judecată. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
  



15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu 
de fezabilitate, reactualizat, pentru obiectivul: „Modernizarea drumului de interes turistic DJ 106 
E pe tronsonul Jina-Şugag/Valea Sebeşului/DN 67 C”. 
 
 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba 
 

16. Proiect de hotărâre pentru ratificarea Dispoziţiei preşedintelui Consiliului judeţean 
Alba nr. 60/2008 privind constituirea Grupului de lucru pentru definitivarea Proiectului Planului 
de gestionare a deşeurilor – judeţul Alba. 
 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Consiliul 
judeţean Alba şi Camera de comerţ, industrie şi agricultură a judeţului Alba. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

18. Proiect de hotărâre privind susţinerea financiară a Proiectului Centrul judeţean de 
informare tehnologică Alba (ALBATECH). 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului Consorţiului constituit în vederea 
realizării proiectului comun „Resurse de Energie Regională – o Soluţie pentru Dezvoltarea 
Durabilă a Două Regiuni Europene” (RenERgEuReg) din cadrul Programului – FP7 – Regions – 
2007-1 al Comunităţii Europene (2007-2013). 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
20. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului judeţean 

Alba nr.159 din 27.09.2007 privind aprobarea taxelor  locale şi tarifelor datorate bugetului 
propriu al judeţului Alba în anul 2008. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
21. Proiect de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.11 

din 24.01.2008. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnică judeţeană 

de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: „Plan urbanistic 
zonal – Construire locuinţe – zona după joagăr şi Calea Strâmbă”, municipiul Sebeş. 

 
Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 
 



23. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnică judeţeană 
de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: „Plan urbanistic 
zonal – Construire complex de locuinţe str. Mircea cel Mare şi str. Fântânele, municipiul Sebeş. 

 
Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 
 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnică judeţeană 

de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: „Plan urbanistic 
zonal – Construire locuinţe  Sebeş – Petreşti, municipiul Sebeş. 

 
Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 
 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnică judeţeană 

de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: „Plan urbanistic 
general, plan de amenajare a teritoriului, regulament de urbanism şi strategia de dezvoltare, 
comuna Săsciori” judeţul Alba 

 
Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 
 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnică judeţeană 

de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: „Plan urbanistic 
zonal – Construire locuinţe individuale – Zona rezidenţială Petreşti, municipiul Sebeş. 

 
Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 
 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnică judeţeană 

de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: „Plan urbanistic 
zonal – Construire staţie de concasare, sortare piatră şi anexe”, extravilan oraş Zlatna. 

 
Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 
 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnică judeţeană 

de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: „Plan urbanistic 
zonal – Construire locuinţe individuale – zona rezidenţială Petreşti, municipiul Sebeş. 

 
Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 

 
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnică judeţeană 

de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: „Plan urbanistic 
zonal – Construire pensiune turistică – extravilan Cărpiniş, comuna Gîrbova. 

 
Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba. 
 
30. Proiect de hotărâre privind atribuirea dreptului de uz şi servitute asupra a 10 mp teren, 

proprietate publică a judeţului Alba, Societăţii Comerciale Filiala de distribuţie a energiei 
electrice – Electrica distribuţie Transilvania Sud S.A. – Sucursala Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 



 
 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adiţionale la Convenţiile de cooperare 

dintre Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia şi Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 
copilului Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 
 
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Convenţia de cooperare 

între Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba şi Parohia ortodoxă  
Dumbrava, pentru funcţionarea  „Căminului pentru persoane vârstnice Dumbrava”. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. 

 
33. Proiect de hotărâre privind repartizarea subvenţiilor şi a altor surse de la bugetul de 

stat către bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, pe anul 2008. 
 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 
 
34. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a 

bugetului propriu al judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate  
integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2008. 

 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba 

 
 35. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 
 
 
 

 
 

PRESEDINTE, 
 

Ion Dumitrel 
 
 

 


