
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Judeţean Alba în şedinţă ordinară  

pe data de 27 decembrie 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 
decembrie 2012, ora 11.00, şedinţă ce va avea loc în sala „Mihai Viteazul” a Palatului 
administrativ din municipiul Alba Iulia. 
           (2) Şedinţa va avea următorul proiect al ordinii de zi: 
 
 

1. Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public 
judetean de persoane prin curse regulate, utilizate de catre operatorul de transport rutier S.C. 
Ariesul S.A. 

 
Iniţiator: Roman Florin Claudiu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 
 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului-cadru de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 
01.05.2013 – 30.06.2019, in Judetul Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii Comisiei paritare pentru 

asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin curse 
regulate si a licentelor de traseu pentru transportul public de persoane prin curse regulate pe 
traseele judetene. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 

Judetean Alba nr. 142/23.08.2012 privind stabilirea de taxe locale si tarife datorate bugetului 
general al Judetului Alba, in anul 2013. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 



 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenelor contractelor de 

inchiriere incheiate de Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
6. Proiect de hotarare privind modificarea art. 48 din Regulamentul de organizare si 

functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Alba. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
7. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
8. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii la principalele produse 

agricole pe baza carora se calculeaza veniturile din arenda in anul 2013. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului si a Caietului de obiective 

pentru organizarea si desfasurarea concursului de proiecte de management la Centrul de 
Cultura „Augustin Bena” Alba. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
10. Proiect de hotarare privind propunerea candidatilor pentru functiile de membri ai 

Consiliului de administratie al S.C. „Parcul Industrial Cugir” S.A. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru 

proiectul „Sistem de management integrat al deseurilor in Judetul Alba” finantat in cadrul 
Programului Operational Sectorial MEDIU. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

 
12. Întrebări, interpelari, declaraţii politice. 

 
                   AVIZAT, 

 PRESEDINTE,       SECRETARUL JUDEŢULUI, 
   Ion Dumitrel         Mariana Hurbean 
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