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M I N U T A 
sedinţei ordinare din data de 17.11. 2005 a Consiliului judeţean Alba 

 
 

 
               Consiliul judeţean Alba  a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă ordinară în data de 17 

noiembrie 2005, ora 11, la sediul Palatului Administrativ din municipiul Alba Iulia, sala Mihai 

Viteazul.  

                La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 29 consilieri judeţeni; au lipsit 

motivat domnii cosilieri judeţeni Ardelean Ioan, Hutuleac Todan Viorel, Vatajelu Vasile Sorin, 

respectiv doamna Andronescu Elvira Rodica. 

 Domnul presedinte Ion Dumitrel a propus retragerea proiectului de hotărâre privind 

asocierea Consiliului judeţean Alba cu S.C. NEFROMED DIALYSIS CENTRES S.R.L.   

Cluj-Napoca pentru construirea unui nou centru de dializă în municipiul Alba Iulia, întrucât nu  

s-a primit avizul de la Ministerul Sanatatii (a fost votat cu 22 voturi pentru; 4 voturi împotrivă; 0  

abţineri), iar domnul consilier Iviniş Gheorghe a propus introducerea pe ordinea de zi a 

Informarii cu privire  la activitatea S.C.”Parcul Industrial Sebeş - Alba” S.A. 

      A fost supus la vot si aprobat cu 23 voturi »pentru », 0 voturi « împotrivă » şi 1 

« abţineri » procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului judetean Alba din data de 27 

octombrie 2005. 

                Proiectul  ordinii de zi a fost  supus la vot  şi aprobat cu 24 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă” şi  0 ”abţineri”.  

 
 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale 

proprietate privată a judeţului Alba, situate în imobilul din municipiul Alba Iulia, Str. 

Partizanilor nr. 1, judeţul Alba şi aprobarea listei acestora în vederea vânzării lor potrivit 

dispoziţiei O.U.G. nr. 110/2005. 

 

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

votat cu 22 voturi pentru; 4 voturi împotrivă; 0  abţineri.) 

 

 2. Proiect de hotărâre privind cuprinderea unor bunuri în domeniul privat al judeţului 

Alba şi aprobarea concesionării acestora.  

 

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

pentru; 4 voturi împotrivă; 0 abţineri.) 

 

 

 3. Proiect de hotărâre cu privire la retragerea dreptului de administrare al S.C. Parcul 

Industrial Cugir S.A. pentru 4,9694 ha. suprafaţă teren proprietate privată a judeţului Alba, 



aprobarea documentaţiei de parcelare a terenului, însuşirea documentaţiei de evaluare  şi 

aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare.  

  

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

pentru; 5 voturi împotrivă; 0  abţineri.) 

 

 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitatie publică deschisă a 

imobilului „Canton Aiud şi teren aferent” situat administrativ în municipiul Aiud, Str. Tribun 

Tudoran nr. 13, judeţul Alba. 

 

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

pentru; 4  voturi împotrivă; 0 abţineri.) 

 

 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a bugetului 

propriu al judeţului Alba şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor 

publice de interes judeţean finanţate prin subvenţii şi din venituri proprii pe anul 2005. 

 

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

pentru; 4 voturi împotrivă; 0 abţineri.) 

 

 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului, respectiv a anexelor nr. 1, 3, 5, 6, 11, 

12, 15 şi 17 la Hotărârea nr. 220/2004 privind echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 

oraşelor şi municipiilor precum şi a bugetului propriu al judeţului Alba, pe anul 2005.   

 

Aviz favorabil cu următorul amendament: 

Art.1.- Repartizarea pe comune, oraşe municipii, precum şi a bugetului propriu al 

judeţului Alba a sumei defalcate din TVA pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor 

cu handicap, de 13.089,66 mii lei - se stabileşte potrivit Anexei nr.1 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

 Se reduce suma repartizată la următoarele consilii locale: Cugir - 20 mii lei; Zlatna - 10 

mii lei; Cricău - 10 mii lei; Jidvei - 15 mii lei; Ighiu - 15 mii lei. 

 Se majorează suma repartizată la următoarele consilii locale: Sohodol + 40 mii lei şi 

Cîmpeni + 30 mii lei. 

 Realizarea echilibrului bugetar în cazul unităţilor administrativ teritoriale cu capacitate 

financiară redusă şi cu risc social. 

 

Art.3.- Repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată - 26.289,50 mii lei 

pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi a 

bugetului propriu al judeţului Alba se stabileşte potrivit Anexei nr.3 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

 Se majorează suma repartizată la Consiliile locale Cîlnic cu 20 mii lei şi Cergău cu 10 mii 

lei şi se diminuează suma de la Consiliul judeţean Alba cu 30 mii lei. 

 

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

pentru; 3 voturi împotrivă; 1 abţineri.) 

 

  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei cadru de parteneriat şi 

cooperare între Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba Iulia şi Consiliul judeţean Alba.  

 



 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedinte al Consiliului judeţean Alba ( a fost votat cu 25  

voturi pentru; 3 voturi împotrivă; 0 abţineri.) 

 

 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării pe o perioadă de 3 ani după încheierea 

proiectelor, a serviciilor înfiinţate prin linia bugetară PHARE/2003/005-551.01.04.01. 

 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedinte al Consiliului judeţean Alba ( a fost votat cu 23 

voturi pentru; 4 voturi împotrivă; 1 abţineri.) 

 

 

 9. Proiect de hotărâre privind avizarea utilizării fondului de dezvoltare, modernizare şi 

retehnologizare de către S.C. „APA-CTTA” S.A. pentru realizarea unor lucrări de modernizare a 

Staţiei de tratare a apei Petreşti. 

  

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedinte al Consiliului judeţean Alba ( a fost votat cu 24 

voturi pentru; 3 voturi împotrivă; 0  abţineri.) 

 

 

 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Alba în 

Adunarea generală a acţionarilor la Societatea comercială ALBA BUSINESS CENTER S.A. 

 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedinte al Consiliului judeţean Alba ( a fost votat cu 24 

voturi pentru; 0 voturi împotrivă; 1 abţineri.) 

 

 

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale Salvamont. 

 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedinte al Consiliului judeţean Alba ( a fost votat cu 25 

voturi pentru; 0 voturi împotrivă; 0 abţineri.) 

 

 

 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei lunare a membrilor Comisiei 

judeţene de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi Alba. 

 

Aviz favorabil cu următorul amendament: 

Se stabileşte indemnizaţia lunară a membrilor Comisiei judeţene de evaluare a 

persoanelor cu handicap adulţi Alba în cuantum de 15 % pentru medic, 10 % pentru psiholog şi 

asistent social şi 5 % pentru reprezentant ONG, din indemnizaţia preşedintelui Consiliului 

judeţean. 

Cuantumul s-a stabilit în funcţie de responsabilităţi: 

1. 15 % medic - prezenţă de 4 ore, 4 zile/săptămână, total 72 ore, după preşedintele 

comisiei, persoana cea mai responsabilă; 

2. 10 % psiholog şi asistent social, prezenţă 4 ore de 2 ori/săptămână (luni, marţi, 

psiholog; miercuri, joi - asistent social) total 36 ore/lună; 

3. 5 % reprezentant ONG - nespecialist, prezenţă facultativă, fără responsabilitate. 

 

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

fost votat cu 22 voturi pentru; 2 voturi împotrivă; 1 abţineri.) 

 

 



 13. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru omologarea pârtiilor de schi 

pentru agrement Alba. 

 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedinte al Consiliului judeţean Alba ( a fost votat cu 22 

voturi pentru; 2 voturi împotrivă; 0 abţineri.) 

 

 

 14. Informare cu privire la rezultatele analizei actului de control întocmit în urma 

verificării contului de execuţie bugetară şi a bilanţului contabil aferent anului 2004. 

 

 Prezintă: Dumitrel Ion, preşedinte al Consiliului judeţean Alba 

 

 15. Informare cu privire  la activitatea S.C. PISA - Parcul Industrial Sebeş- Alba S.A. 

 

 Prezintă : Docea Emilian Lucian, fost director executiv al S.C »Parcul Industrial Sebeş - 

Alba » S.A. 

 

 

 

 

 

 

  

 

               PREŞEDINTE,                                                 
                                                                                         SECRETAR GENERAL, 
                Ion Dumitrel                                                   
                                                                                               Mariana Hurbean 
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