
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Dosar II/B/15 
 
 

 

 

 

M I N U T A 
sedinţei extraordinare din data de 09.12. 2005 a Consiliului judeţean Alba 

 

 

               Consiliul judeţean Alba  a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă ordinară în data de 9 

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

Viteazu.  

                La lucrările şedinţei au fost prezenţi  33 consilieri judeţeni. 

         A fost supus la vot si aprobat cu 23 voturi »pentru », 2 voturi « împotrivă » şi 0 

« abţineri » procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului judetean Alba din data de 17 

noiembrie 2005. 

                Proiectul  ordinii de zi a fost  supus la vot  şi aprobat cu 30 voturi ”pentru”, 3 voturi 

”împotrivă” şi  0 ”abţineri”.  

 

 
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Convenţiei de cooperare între Direcţia generală de 

asistenţă socială şi protecţia copilului Alba şi Asociaţia „Maria Mirabela - Draşov” privind 

funcţionarea unei Case de tip familial. 

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

adoptat cu 31 voturi pentru; 2 voturi împotrivă; 0 abţineri.) 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei Direcţiei 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba. 

 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba ( a fost adoptat cu 

29 voturi pentru; 4 voturi împotrivă; 0 abţineri.) 

 

3. Proiect de hotărâre privind cofinanţarea Proiectului „Phoenix - Renaşterea culturii 

străbune” din cadrul sesiunii de finantare nerambursabilă a proiectelor culturale A.F.C.N. 1/2005 

si aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Consiliul judeţean Alba şi Asociaţia „Datini 

străbune”, în vederea elaborării şi implementării în comun a proiectului. 

 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba ( a fost adoptat cu 

32 voturi pentru; 0  voturi împotrivă; 0 abţineri.) 

 

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

240/27.10.2005 privind constituirea Comandamentului antiepizootic al judeţului Alba. 

 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba ( a fost adoptat cu 

24 voturi pentru; 8 voturi împotrivă; 0 abţineri.) 



 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 78/26 aprilie 2004 

privind aprobarea Regulamentului cadru de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al 

judeţului aflate în administrarea Consiliului judeţean Alba. 

 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba ( a fost adoptat cu 

26 voturi pentru;42 voturi împotrivă; 0 abţineri.) 

 

6. Proiect   de   hotărâre   privind    însuşirea   propunerii  de  schimbare  a   încadrării 

Drumului judeţean DJ 750F: DN 75 - Poşaga de Jos, din categoria funcţională de „drum 

judeţean”  în categoria funcţională de „drum comunal”. 

 

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

fost adoptat cu 25  voturi pentru; 3 voturi împotrivă; 0 abţineri.) 

 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de lucrări modificat şi rectificat 

pentru drumurile şi podurile judeţene finanţate din subvenţii din bugetul propriu al judeţului 

Alba”, pe anul 2005. 

 

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

fost adoptat cu 24 voturi pentru; 2 voturi împotrivă; 0 abţineri.) 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de lucrări, modificat, pentru 

drumurile şi podurile judeţene finanţate din sume defalcate din T.V.A.”, pe anul 2005. 

 

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

adoptat cu 28 voturi pentru; 4 voturi împotrivă; 0 abţineri.) 

 

9.  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: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba ( a fost adoptat cu 28 

voturi pentru;4 voturi împotrivă; 0 abţineri.) 

 

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

87/2005 privind darea în administrare a unor bunuri spaţii din imobilul situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr. 14, judeţul Alba, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba ( a fost adoptat cu 29 

voturi pentru; 3 voturi împotrivă; 0 abţineri.) 

 

11.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba, 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, preşedintele Consiliului judeţean Alba ( a fost adoptat cu  voturi 

26 pentru; 6 voturi împotrivă; 0 abţineri.) 

 
12.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 1, 4 şi 5 la Hotărârea 

Consiliului judeţean Alba nr. 220/2004 privind echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 

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



 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba ( a fost adoptat cu 28  

voturi pentru; 3 voturi împotrivă; 0 abţineri.) 

 

13.  Proiect de hotărâre privind echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi 

municipiilor precum şi a bugetului propriu al judeţului Alba, pe anul 2006. 

 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba ( retras ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               PREŞEDINTE,                                                 
                                                                                         SECRETAR GENERAL, 
                Ion Dumitrel                                                   
                                                                                               Mariana Hurbean 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA/BA 

 

 

 

 


