
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

 
DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Judeţean Alba în şedinţă ordinară 
pe data de 13 decembrie 2013 

 
 
 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 13 
decembrie 2013, 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 aprobarea Acordului-cadru de cooperare pentru 
implementarea Proiectului "Realizarea unor puncte de acces liber la internet in locatii 
publice din comunele judetului". 

  
 Initiatori: Roman Florin Claudiu, Cucui Alin Florin, vicepresedinti ai Consiliului 
                               Judetean Alba 
 
            2. Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Regulamentului  de  acordare  a  
premiilor elevilor olimpici care au obtinut rezultate de exceptie. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor 

sportivilor care au obtinut rezultate deosebite la nivel national si international. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii perioadei de utilizare a creditului 

bancar contractat in baza contractului nr. RQ11020360459820 din 03.02.2011. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 



5. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Alba nr. 
35/25.02.2013 pentru repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale din Judetul Alba a 
cotelor si sumelor defalcate in unele venituri ale bugetului de stat precum si pentru 
repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru drumuri judetene si comunale, pe anul 
2013. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a planului de 

actiune pentru actualizarea Planului Local de Actiune pentru Mediu al Judetului Alba 2007-
2013, in vederea elaborarii si implementarii Planului Local de Actiune pentru Mediu 2014-
2020. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

 
7. Proiect de hotarare privind atribuirea unui imobil Serviciului Public "Salvamont" 

Alba, cu destinatia de sediu. 
 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii de catre Spitalul Judetean de 

Urgenta Alba Iulia a unor spatii in suprafata totala de 7 mp situate in unele imobile aflate in 
administrarea acestei unitati sanitare. 

 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

 
 9. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Judetului Alba, 
bugetului propriu al Judetului Alba, bugetului creditelor interne si a bugetelor institutiilor 
publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2013. 
 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 

10. Întrebări, interpelari, declaraţii politice. 
 

                    
 PRESEDINTE,       SECRETARUL JUDEŢULUI, 
 
   Ion Dumitrel           Mariana Hurbean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 03.12.2013 
Nr. 395 


