
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PRESEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Judeţean Alba în şedinţă ordinară  

pe data de 27 septembrie 2012 
 

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 
 Având în vedere prevederile art. 94-(1) şi (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.106-(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

DISPUNE : 
 
 Articolul 1-(1) Convoacă Consiliul Judeţean Alba în şedinţă ordinară pe data de 27 septembrie 
2012, ora 11, şedinţă ce va avea loc in sala de sedinte de la sediul Consiliului Local al  Orasului Cugir. 
 
           (2) Şedinţa va avea următorul proiect al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotarare privind emiterea avizului in vederea eliberarii licentelor de traseu de catre 
Asociatia Intercomunitara de Dezvoltare Alba Iulia –Transport Local, pentru efectuarea serviciului de 
transport public local  de persoane prin curse regulate. 
 

Iniţiator: Roman Florin Claudiu, vicepresedinte al Consiliului Judetean Alba 
 

2.  Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public judetean de 
persoane prin curse regulate , utilizate de catre operatorul de transport rutier SC Aitrans SA. 

 
Iniţiator: Roman Florin Claudiu, vicepresedinte al Consiliului Judetean Alba  

  
3. Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii din categoria functionala de drum comunal a DC6 

: DJ 107D (Vama Seaca) –Turdas si a DC110: Hoparta (DJ 107 E) –Turdas (DC6) , apartinand comunei 
Hoparta, in categoria functionala de drum judetean cu indicativul de DJ 107P. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea actelor aditionale  la Conventiile de parteneriat incheiate 
intre  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba si Asociatia Filantropia Ortodoxa 
Alba Iulia pentru organizarea si functionarea casei de tip familial nr.7 Baia de Aries si a Locuintelor 
Protejate nr.1 si nr.2 Tiur-Blaj. 

 
Iniţiator: Alin Florin Cucui, vicepresedinte, delegat temporar sa exercite atributiile 

presedintelui. 



 5. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al concursului, Proiectului de management 
prezentat de domnul Rustoiu Gabriel Tiberiu si durata pentru care se va incheia contractul de management 
la Muzeul National al Unirii Alba Iulia. 
  

Iniţiator: Alin Florin Cucui, vicepresedinte, delegat temporar sa exercite atributiile 
presedintelui. 
 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al concursului, Proiectului de management 
prezentat de doamna Bogatan Ioana Silvia si durata pentru care se va incheia contractul de management la 
Teatrul de Papusi ”Prichindel” Alba Iulia. 

 
Iniţiator: Alin Florin Cucui, vicepresedinte, delegat temporar sa exercite atributiile 

presedintelui. 
 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al concursului, Proiectului de management 
prezentat de doamna Pop Mioara si durata pentru care se va incheia contractul de management la Biblioteca 
judeteana ”Lucian Blaga” Alba Iulia. 

 
Iniţiator: Alin Florin Cucui, vicepresedinte, delegat temporar sa exercite atributiile 

presedintelui. 
 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului  de ocupare a functiilor publice pe anul 2013 pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Alba si institutiile publice din subordine. 
 

Iniţiator: Alin Florin Cucui, vicepresedinte, delegat temporar sa exercite atributiile 
presedintelui. 
 
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Generale 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba.  
 

Iniţiator: Alin Florin Cucui, vicepresedinte, delegat temporar sa exercite atributiile 
presedintelui. 
 
 10. Proiect de hotarare privind validarea desemnarii nominale a membrilor Autoritatii Teritoriale de 
Ordine Publica Alba. 

 
Iniţiator: Alin Florin Cucui, vicepresedinte, delegat temporar sa exercite atributiile 

presedintelui. 
 
 11. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Judetului Alba , bugetului propriu al 
Judetului Alba si a bugetelor institutiilor publice si activitatiilor finantate integral sau partial din venituri 
proprii pe anul 2012.  

 
Iniţiator: Alin Florin Cucui, vicepresedinte, delegat temporar sa exercite atributiile 

presedintelui.  
 
 



12. Proiect de hotarare privind propunerea candidatilor pentru functiile de membri ai Consiliului de 
Administratie al S.C. APA-CTTA S.A.  
 

Iniţiator: Alin Florin Cucui, vicepresedinte, delegat temporar sa exercite atributiile 
presedintelui.  
 

13. Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social la S.C. Parcul Industrial Cugir S.A.  
 

Iniţiator: Alin Florin Cucui, vicepresedinte, delegat temporar sa exercite atributiile 
presedintelui.  
 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea mutarii ” Centrului de Ingrijire si Asistenta Abrud”, unitate 
fara personalitate juridica in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba. 

 
Iniţiator: Alin Florin Cucui, vicepresedinte, delegat temporar sa exercite atributiile 

presedintelui. 
 
15. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Judetului Alba, prin Consiliul Judetean Alba in 

calitate de membru fondator, la constituirea asociatiei Clusterul Inovativ National ”Polul de competitivitate 
prelucrari metale Transilvania”. 

 
Iniţiator: Alin Florin Cucui, vicepresedinte, delegat temporar sa exercite atributiile 

presedintelui.  
 
16. Întrebări, interpelari, declaraţii politice. 

 
 
 
 

p.PREŞEDINTE,           AVIZAT 
 

Cucui Alin Florin     SECRETARUL JUDETULUI, 
 
                    Hurbean Mariana 
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