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M I N U T A 

sedinţei ordinare din data de 22.12. 2005 a Consiliului judeţean Alba 
 
 
               Consiliul judeţean Alba  a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă ordinară în data de 

22 decembrie 2005, ora 11, la sediul Primăriei  municipiului Blaj. 

                La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 33 consilieri judeţeni. 

                A fost propus, supus la vot  şi votat cu 33 voturi pentru, următorul Proiect  al 
ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora. 

       Iniţiator: Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului judeţean Alba  (a fost votat cu 33 de 

voturi pentru). 

  

 2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a 

bunului - spaţiu, în suprafaţă de 113,05 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „E” - 

Clădire club, din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr.1-3, judeţul Alba. 

 Iniţiator: Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului judeţean Alba. (a fost votat cu 33 de 

voturi pentru). 

 

 3. Proiect de hotărâre privind iniţierea unui Proiect de Hotărâre de Guvern, respectiv 

întocmirea documentaţiei aferente, pentru transferarea unui imobil din domeniul public al 

oraşului Cîmpeni în domeniul public al judeţului Alba. 

 Iniţiator: Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului judeţean Alba. (a fost votat cu 33 de 

voturi pentru). 

 

 4. Proiect de hotărâre privind revocarea art.2 din Hotărârea Consiliului judeţean Alba 

nr.201/2005 privind aprobarea listei spaţiilor din proprietatea privată a judeţului Alba, cu 

destinaţia de cabinete medicale precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe 

actului medical, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr.110/2005. 

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

votat cu 32 de voturi pentru şi 1 abţinere). 

 

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

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

Iniţiator: Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului judeţean Alba. (a fost votat cu 32 de 

voturi pentru şi 1 abţinere). 

 

 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea bugetului general al judeţului Alba, aprobarea 

bugetului propriu al judeţului Alba şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean finanţate prin subvenţii şi din venituri 

proprii, pe anul 2006. 



 Iniţiator: Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului judeţean Alba. (a fost votat cu 33 de 

voturi pentru). 

 

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea anexelor 1 şi 4 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: Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului judeţean Alba. (a fost votat cu 33 de 

voturi pentru). 

 

8. 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: Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului judeţean Alba. (a fost votat cu 33 de 

voturi pentru). 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de lucrări rectificat pentru 

drumurile şi podurile judeţene finanţate din bugetul propriu al judeţului Alba, pe anul 2005. 

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

votat cu 33 de voturi pentru). 

 

10. Proiect de hotărâre privind încuviinţarea cererii ce se va adresa Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia în vederea trecerii unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al municipiului Alba Iulia în inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului judeţean Alba. 

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

votat cu 33 de voturi pentru). 

 

11. Proiect de hotărâre privind acordul de asociere în participaţiune, a Consiliului 

judeţean Alba cu Consiliul local al municipiului Alba Iulia pentru înfiinţarea şi dezvoltarea 

unui incubator de afaceri în municipiul Alba Iulia. 

Iniţiator: Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului judeţean Alba. (a fost votat cu 33 de 

voturi pentru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   PREŞEDINTE 
                    Ion  Dumitrel                                               SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                 Mariana Hurbean 
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