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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2OO8

In perioada ianuarie 2008 - iunie 2008, in calitate de consilier judetean, am

participat la 6 sedinte in plen, atat ordinare cat si extraordinare ale consiliului judetean,

dupa cum urmeaza:

- 10 ianuarie 2008 - sedinta ordinara; 24 ianuarie 2008 - sedinta extraordinara;

21.02.2008 - sedinta ordinarai 27.03.2008 - sedinta ordinara; 17.04.2008 - sedinta

ordinara: 8.05.2008 - sedinta ordinara.

Am desfasurat activitatea ca presedinte in Comisia economica si administrarea

domeniului public si privat, in cadrul careia am participat la dezbaterea materialelor

pentru 12 sedinte de lucru astfel:

- 7 ianuarie 2008, 9 ianuarie 2008, 2l.ianuarie 2008, 23 ianuarie 2008, 18

februarie 2008, 19 februarie 2008,24 martie 2008,25 martie 2008, 15 aprilie 2008, 19

aprilie 2008, 5 mai 2008, 7 mai 2008.

De asemenea am initiat un numar de 3 proiecte de hotarare :

- Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 100.000 lei Clubului Sportiv

"Unirea" Alba Iulia in vederea sustinerii activitatii competitionale in anul 2008.

- Proiect de hotarare privind acordarea unui sprij in financiar Arhiepiscopiei

Ortodoxe Romane Alba lulia.

- Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 210.000 lei reprezentand

majorarea cotizatiei Consiliului judetean Alba catre Asociatia "Fotbal Club Unirea-1924"

pe anul 2008.

La sedintele de lucru am analizat proiectele de hotarari, procesele verbale,

rapoartele de activitate si diverse materiale. Analizele s-au finalizat cu avize,



amendamente, propuneri catre consiliul judetean sau comisiile de specialitate. In baza

analizelor s-au facut amendamente la proiectele initiale si recomandari executivului.

In aceasta perioada in activitatea pe care am desfasurat-o la nivel judetean in

calitate de consilier judetean am promovat o imagine pozitiva a institutiei rezolvand

problemele cetatenilor transparent si obiectiv.

In urma alegerilor locale din iunie 2008, prin Hotararea Consiliului judetean Alba

nr.l32/20 iunie 2008, am fost ales vicepresedinte al Consiliului judetean Alba.

Prin Dispozitia nr.305/4.08.2008 am fost desemnat sa exercit atributiile

Presedintelui Consiliului judetean Alba, in numele acestuia, in cazul absentei acestuia din

institutie.

In calitate de vicepresedinte mi s-a delegat coordonarea Directiei tehnice si a

Arhitectului Sefdin cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Alba precum

si coordonarea si controlul urmatoarelor institutii publice de interes judetean:

- Serviciul Public Judetean Salvamont;

- Centrul de Cultura "Augustin Bena";

- Muzeul National al Unirii din Alba lulia.

Astfel, in perioada iulie 2008 - decembrie 2008, am urmarit asigurarea prin

Directia tehnica, a urmatoarelor:

- realizarea lucrarilor de intretinere, reparare, consolidare si modemizare drumuri

si poduri judetene, pe surse de finaltare;

- intretinete drumuri asfaltate-au fost executati 27 .199 mp de plombe cu mixtura

asfaltica in valoare de 761.582 lei;

- intretinere drumuri pietruite-au fost executate lucrari de reprofilare, aport de

material pietros, curatirea santurilor si rigolelor pe o lungime totala de 85km in valoare

totala de 1.585.000 lei. Pe drumurile pe care au fost executate lucrari de intretinere la

partea carosabila, au fost executate si lucrari de asigurare a scurgerii apelor din zona

drumului- curatire acostamente, intretinere santuri si rigole, intretinere ziduri de sprijin,

etc. in valoare de I . l  58.350 lei;

- lucrari de intretinere curenta pe perioada de iama-pe toata reteaua de drumuri

judetene, pentru asigurarea circulatiei pe perioada de iama si combaterea zapezii in

valoare de 2.350.000 lei;



- tratamente bituminoase- pe o lungime de22km, in valoare de 488.000 lei;

- au fost reparate un numar de 55 podete si poduri, in valoare de 338.215 lei si a

fost amenaj ata o parcare pe drumul judetean DJ 107D in vederea amplasarii instalatiei de

cantarire si masurare a autovehiculelor.

Activitatea desfasurata prin Directia tehnica si Arhitect Sef s-a materializat prin

initierea si analiza tuturor proiectelor de hotarari si in special acelora care prin

reglementarile lor au avut ca scop principal aprobarea avizelor unice emise de Comisia

teh-nica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice; aprobarea unor

documentatii tehnico-economice; modificarea si completarea Inventarului bunurilor care

alcatuiesc domeniul public si privat al judetului Alba, dupa cum urmeaza:

- Proiect de hotarare privind insusirea propunerii de marca "CAntec si joc pe

TAmave"- Veta Biris.

- Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica

judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia :

"Plan urbanistic general, plan de amenajare a teritoriului, regulament de urbanism si

strategia de dezvoltare comuna Unirea", judetul Alba.

- Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica

judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia:

"Plan urbanistic general oras Cimpeni", judetul Alba.

- 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 hala pentru confectii metalice si imprejmuire" sat

H6pria, comuna Ciugud, judetul Alba.

- Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnicd

judeleand de amenajare a teritoriului, urbanism gi lucrdri publice pentru documentalia:

Plan urbanistic zonal: ,,Construire locuinle", intravilan Abrud, judelul Alba.

- Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnici

judeleand de amenajare a teritoriului, urbanism gi lucriri publice pentru documentafia:

Plan urbanistic zonal: ,,Construire hald pentru produclie polistiren gi depozit", extravilan

VinJu de Jos, judelul Alba.



- Proiect de hotarare privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnicd

judeleani de amenajare a teritoriului, urbanism gi lucrdri publice pentru documentalia:

Plan urbanistic zonal: ,,Construire pensiune agroturisticd", extravilan $ona, judeful Alba.

- Proiect de hotarare privind aprobarea documentafiei de avizare a lucrarilor de

intervenlie asupra clddirii in care funclioneazd Centrul gcolar pentru educalie incluzivd

Alba Iulia, judelul Alba.

- Proiect de hotarare privind aprobarea avizului emis de Comisia tehnicd

judeJeand de amenajare a teritoriului, urbanism gi lucrdri publice pentru documentalia

Plan urbanistic zonal: "PARC SOLAR FOTOVOLTAIC". sat Pianu de Jos. comuna

Pianu, jud. Alba.

- Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Modernizare

Spital de urgente Alba Iulia", judelul Alba.

- Proiect de hotarare privind aprobarea documentagiei lehnico-economice. faza

Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul ,,Reabilitare sistem rutier DJ 704: DN7 ($ibot) -

Vinerea - Cugir - Sureanu - Prigoana - Valea Mare - DN 67C, sector I, km 17+600 -

km 46+700.

- Proiect de hotarare privind aprobarea documentaliei tehnico-economice, faza

Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul ,,Reabilitare sistem rutier DJ 704: DN7 (Sibot) -

Vinerea - Cugir - Sureanu - Prigoana - Valea Mare - DN 67C, sector II, km 46+700 -

km 75+950.

- Proiect de hotarare privind aprobarea ,,Planului operativ de acliune privind

prevenirea qi combaterea inzdpezirii drumurilor judeJene in perioada de iamd 2008-

2009".

- Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza

Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul ,,Reabilitarea infrastructurii de transport pe

drumul judetean DJ750 C: Salciua de Sus - Dealu Caselor - Valea Larga - Ponor -

Rimet - Valea Manastirii - Geoagiu de Sus - Stremt - Teius, tronson I, km 35+530 - km

42+300.

- Proiect de hotarare privind cuprinderea imobilului ,,Cladire Primaria veche"

situat administrativ in satul Deal, Str. Principala nr. 232, comuna Cilnic, judetul Alba in

inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Alba.



- Proiect de hotarare privind cuprinderea unui bun in Inventarul bunurilor care

alcatuiesc domeniul privat al judetului Alba si aprobarea concesionarii catre Societatea

comerciala APA-CTTA S.A.

- Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor emise de Comisia tehnica

judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatiile:

Plan urbanistic zonal: ,,Parc eolian in zona Curcubdta Micd din Muntii Bihor", comuna

Avram lancu, judetul Alba si Plan urbanistic zonal:,,Parc eolian in zonele Tersteora,

Divaia - Rotundu, Lespezi", comuna Avram Iancu, judetul Alba.

- Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei de stabilire si evaluare a

terenurilor aflate in patrimoniul Societatii comerciale ,,Ardealul Com" S.A. cu sediul in

municipiul Blaj, Str. Republicii nr. 8.

- Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr.43 emis de Comisia tehnicd

judefeani de amenajare a teritoriului. urbanism qi lucrdri publice pentru documentalia:

Plan urbanistic zonal ..CONSTRUIRE HALE PENTRU DEPOZITARE PRODUSE

INDUSTRIALE", comuna Sintimbru, judelul Alba.

- Proiect de hotarare privind aprobarea eliberirii Certificatului de atestare a

dreptului de proprietate asupra terenului situat in municipiul Blaj, str. Iuliu Maniu, f.n,

aflat in patrimoniul Societdlii comerciale ,,Ardealul Com" S.A.

- Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza

Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ,,Pod pe DJ

142 K: Cetatea de Baltd (DJ 142 B) - Tdtirlaua - Crdciunelul de Sus - Fdget - Tduni -

Valea Lungd (DN 14 B), km 13+000".

- Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza

Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul: ,,Reabilitare subsol - Lucrari de drenare a

infiltratiilor de apa la Muzeul National al Unirii Alba Iulia"

- Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr.45 emis de Comisia tehnica

judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia:

Plan urbanistic zonal: ,,Dezvoltare zona industriala Transavia (in incinta)", sat Oiejdea,

comuna Galda de Jos.

In perioada mai sus amintita am participat la sedinta de constituire a Consiliului

j udetean Alba, la un numar de 6 sedinte ordinare respectiv 5 sedinte extraordinare.



In cadrul programului de audiente pe parcursul anului 2008 au fost inregistrate un

numar de aproximativ 75 solicitari de audiente. Problemele sesizate de catre cei care s-au

prezentat in audienta sunt clasificate dupa tematica astfel:

- solicitari de reparatii si modemizare a retelelor de drumuri din judet;

- nemultumiri legate de lucrarile de infrastructura aflate in derulare;

- solicitari de extindere a retelelor de electrificare;

- solicitari pentru gasirea unui loc munca.

In functie de tematica audientei, problema sesizata a fost analizata impreuna cu

personalul de specialitate in vederea identificarii unei solutii. Daca solutia identificata a

presupus implicarea altor institutii, solicitantul a fost indrumat catre acestea.

In ce priveste coordonarea consiliilor locale am acordat, prin Directia tehnica si

serviciile de specialitate ale Consiliului judetean Alba asistenta tehnica necesara pentru

executarea lucrarilor de pietruire si alimentare cu apa cuprinse in Programul privind

pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea

cu apa a satelor, aprobat prin H.G. nr.57711997, cu modificarile si completarile ulterioare.

In calitate de vicepresedinte am supravegheat si participat la organizarea de

evenimente pe diferite teme, dupa cum urmeaza:

- in perioada 21 - 22 iunie 2008 am participat la Festivalul Cetatilor Dacice care a

avut ca scop principal atragerea de turisti in zonele cu obiective de tipul vestigiilor

istorice si reinitierea populatiei judetului Alba in ceea ce priveste actul de cultura si

crearea unui climat cultural adecvat;

-in perioada 19-20 iulie 2008 am participat la Targul de Fete de pe Muntele

Gaina, obiectivul principal fiind atragerea turistilor prin invocarea si mentinerea

traditiilor legate de cea mai veche nedeie din tara si promovarea turistica a judetului Alba

prin atragerea atentiei asupra potentialului turistic al acestuia;

- in perioada 16-17 august 2008 am participat la evenimentul "Zilele lemnarilor",

obiectivul principal fiind mentinerea si dezvoltarea mestesugului sculpturii in lemn in

zona montana;

- in perioada 13 - 14 septembrie 2008 am participat la Targul National de Turism

Rural Albac, avand ca obiectiv principal dezvoltarea turismului rural prin intalnirea



proprietarilor de pensiuni din zona rurala cu agentiile de turism din tara in vederea

incheierii de contracte;

- in data de 27 septembrie 2008 am participat la Ziua Mondiala a Turismului /

Targul ALEA;

- in perioada 8 - 12 octombrie 2008 am participat la Festivalul de Teahu pentru

Copii si Oameni Mari. Obiectivul acestei manifestari culturale a avut ca scop aducerea

municipiului Alba Iulia si a judetului Alba in primplanul scenei culturale regionale si

nationale;

- in perioada 14 - 16 noiembrie 2008, am participat la Festivalul Concurs de

Muzica Folk "Ziua de Maine", manifestare culturala care a avut ca scop aducerea

municipiului Alba Iulia si a judetului Alba in primplanul scenei culturale regionale si

nationale.

Pentru activitatea desiasurata in anul 2008, consider ca am manifestat o

preocupare constanta pentru indeplinirea obiectivelor stabilite.
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