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DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință extraordinară, în ziua de 6 iunie 2017 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 2, alin. 3 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIȚIE  

 

 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă extraordinară, în ziua de 6 iunie 2017, ora 

11
00

, ședință care va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din 

municipiul Alba Iulia (Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1). 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii  unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Alba Iulia - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Aiud - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul  Ocna Mureş - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Alba Iulia - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a drumului județean 

„DJ705: limita Județul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74)”, ca urmare 

a realizării unor lucrări de investiții de consolidare terasamente şi asigurarea stabilităţii versanţilor, 

de la km 43+228- km 43+263 şi de la km 44+428- km 44+463, Județul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre cu privire la cuprindrea spaţiilor aferente etajului I al clădirii  situate 

în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în Inventarul domeniului public al 

Județului Alba, în vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  



8. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea tarifelor de călătorie pentru serviciul de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate care vor fi utilizate de către operatorul de 

transport rutier SC Gicu Trans SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea Programului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Alba, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, prin eliminarea  traseului cod 26: Alba 

Iulia - Galda de Jos - Cetea pentru a fi inclus în programul de transport public local din cadrul 

Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unui amendament la Protocolul de 

colaborare  între Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, 

încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 97/16 martie 2017, în vederea organizării 

activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), 

„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar 

băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete) 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unui amendament la Protocolul de 

colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului 

Alba, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 96/16 martie 2017, în vederea 

organizării activităților din cadrul proiectului „Educație sanitară” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui Act adițional la Protocolul de 

colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, încheiat 

în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 93/16 martie 2017, în vederea organizării 

activităților din cadrul proiectului „Educație antidrog” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

                     Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr. 310 

Alba Iulia, 29 mai 2017 


