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M I N U T A 
sedinţei extraordinare din data de 27.10. 2005  a Consiliului judeţean Alba 

 
 
               Consiliul judeţean Alba  a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă exraordinară în data de 

27 octombrie 2005, ora 11, la sediul Palatului Administrativ din municipiul Alba Iulia, sala 

Mihai Viteazul.  

                La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 31 consilieri judeţeni; a lipsit domnul 

cosilier judeţean Danciu Nicolae. 

                A fost supus la vot si aprobat in unanimitate procesul - verbal al sedintei ordinare a 

Consiliului judetean Alba din data de 29 septembrie 2005. 

   A fost propus, supus la vot  şi votat cu 27 voturi pentru şi 1 vot împotrivă si 0 abtineri 

următorul Proiect  al ordinii de zi: 
                

 

1. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei pentru protectia 

copilului Alba. 
 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba (a fost votat cu 26 voturi 

pentru, 1 vot impotriva, 1  abtinere). 

 

2. Proiect  de  hotărâre  privind înfiinţarea Comisiei judeţene de evaluare a persoanelor cu 

handicap pentru adulţi Alba. 

 Iniţiator: Simedru Dan Coriolan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba ( a fost votat 

cu 26 voturi pentru, 2 voturi impotriva, 0 abtineri). 

 

3. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea acordului de parteneriat între Direcţia generală 

de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba şi Organizaţia pentru suport comunitar Alba Iulia. 

 Iniţiator: Simedru Dan Coriolan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba (a fost votat 

cu 23 voturi pentru, 4 voturi impotriva, 0 abtineri). 

 

4. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea Convenţiei de parteneriat dintre Direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba şi Grupul şcolar agricol „Alexandru 

Borza” Ciumbrud, pentru organizarea serviciului pentru adolescentii cu dizabilitati. 

             Iniţiator: Simedru Dan Coriolan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba (a fost votat 

cu 28 voturi pentru, 2 voturi impotriva, 0 abtineri). 

 

5. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea Convenţiei de cooperare dintre Direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, Consiliul local Hopîrta şi Asociaţia 

Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, pentru functionarea Centrului de zi „Sfânta Filofteia”, din 

Silivas - Comuna Hopirta. 



            Iniţiator: Simedru Dan Coriolan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba(a fost votat 

cu 29 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri). 

 

6. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea Statului de funcţii şi organigramei Direcţiei 

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba. 

             Iniţiator: Simedru Dan Coriolan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba (a fost votat 

cu 25 voturi pentru, 1 vot impotriva, 1 abtinere). 

 

7. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea cofinanţării proiectului „Atelier confecţionare 

pavaje” din cadrul Programului guvernamental „Parteneriat pentru sprijinul romilor - 2005”. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba (a fost votat cu 24 voturi 

pentru, 2 voturi impotriva, 0 abtineri). 

 

8. Proiect  de  hotărâre  privind trecerea din domeniul public al judeţului Alba în 

domeniul privat al judeţului Alba a unor imobile în vederea restituirii în natură a acestora către 

foştii proprietari, conform Legii nr. 10/2001, republicată. 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba (a fost 

votat cu 24 voturi pentru, 5 voturi impotriva, 0 abtineri). 

 

9. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, Piaţa I.I.C. Brătianu nr. 20, judeţul Alba şi însuşirea raportului de evaluare 

a imobilului.  

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba (a fost 

votat cu 24 voturi pentru, 4 voturi impotriva, 0 abtineri). 

 

10. Proiect  de  hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 

174/2004 privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, a unui 

spaţiu în suprafaţă de 120 mp, situat la parterul Şcolii speciale Alba Iulia din municipiul Alba 

Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 39, judeţul Alba. 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba (a fost 

votat cu 26 voturi pentru, 2 voturi impotriva, 1 abtinere). 

 

11. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnică 

judeţeană de amenajarea teritoriului, urbanism şi lucrări publice, pentru documentaţiile „Plan 

urbanistic zonal - Zona turistică Poarta Raiului - Şureanu”, judeţul Alba, „Plan urbanistic general 

- comuna Scărişoara”, judeţul Alba, „Plan urbanistic zonal - Vinţu de Jos - DN 1 - Izvorul lui 

Homoştean”, judeţul Alba, „Plan urbanistic general şi plan de amenajare a teritoriului - comuna 

Jidvei”, judeţul Alba şi „Plan urbanistic zonal - Zona industriala Drîmbar - Secţie prefabricate 

beton şi ministaţie de distribuţie carburanţi, comuna Ciugud”, judeţul Alba. 

 Iniţiator: Mărginean Teodor Florin, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba (a fost 

votat cu 24 voturi pentru, 3 voturi impotriva, 1 abtinere). 
 

12. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea preţurilor de livrare a apei potabile furnizată 

de Societatea comercială APA-CTTA S.A. pentru sursa Sebeş. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba (a fost votat cu 25 voturi 

pentru, 3 voturi impotriva, 1 abtinere). 

 

13. Proiect  de  hotărâre  privind constituirea Comandamentului antiepizootic al judeţului 

Alba. 

Iniţiator: Simedru Dan Coriolan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba (a fost votat cu 23 

voturi pentru, 2 voturi impotriva, 0 abtineri). 

 



 

14. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului judeţean Alba cu unităţile 

administrativ-teritoriale - municipiul Blaj şi comunele Crăciunelu de Jos, Sîncel şi Valea Lungă 

pentru înfiinţarea Societăţii comerciale Parcul Industrial Blaj-Alba S.A. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba (a fost votat cu 23 voturi 

pentru, 7 voturi impotriva, 0 abtineri). 

 

15. Proiect  de   hotărâre   privind   alegerea  unui  cenzor  în  Comisia  de  cenzori  la 

Societatea comercială Drumuri şi poduri locale Alba S.A., ca urmare a demisiei domnului Lovin 

Vasile. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba (a fost votat cu 21 voturi 

pentru, 6 voturi impotriva, 0 abtineri). 

 

16. Proiect  de  hotărâre  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2005 al Societăţii comerciale Parcul industrial Cugir S.A. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba (a fost votat cu 23 voturi 

pentru, 6 voturi impotriva, 0 abtineri). 

 

17. Proiect  de  hotărâre  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2005 al Societăţii comerciale Drumuri şi poduri locale Alba S.A. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba (a fost votat cu 23 voturi 

pentru, 6 voturi impotriva, 0 abtineri). 

 

18. Informarea administratorului special al Societăţii comerciale Drumuri şi poduri 

locale Alba S.A. 

Prezintă: Voişan Gabriela, administrator special al Societăţii comerciale Drumuri 

                 

 

 

 

 

 

               PRESEDINTE,                                                 
                                                                                         SECRETAR GENERAL, 
                Ion Dumitrel                                                   
                                                                                               Mariana Hurbean 


