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         Consiliul judetean Alba a fost convocat si s-a intrunit in sedinta ordinara in data de 

19 ianuarie 2006, ora 11, la sediul Palatului Administrativ din municipiul Alba Iulia, sala 

Mihai Viteazul. 

         La sedinta au fost prezenti un numar de 33 consilieri judeteni. 

         A fost propus, supus la vot si votat cu 29 voturi pentru si 3 voturi impotriva 

urmatorul Proiect al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii campionului olimpic la box 

Nicolae Linca şi a sportivilor, antrenorilor şi conducătorilor cluburilor sportive care au 

obţinut rezultate deosebite în anul 2005. 

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

voturi pentru) 

2. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Anghel Elena în funcţia de 

director al Şcolii populare de arte şi meserii Alba Iulia. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba ( a fost votat cu 31 

voturi pentru si 1 impotriva) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de cooperare în vederea 

aplicării Proiectului de interes public judeţean „Siguranţă pentru comunitate”, între 

Consiliul judeţean Alba şi Inspectoratul de poliţie al judeţului Alba. 

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

voturi pentru, 1 vot abtinere, 1 vot impotriva) 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de cooperare în vederea 

aplicării Proiectului de interes public judeţean „Pentru liniştea comunităţilor rurale”, între 

Consiliul judeţean Alba şi Inspectoratul de poliţie al judeţului Alba. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba (a fost votat cu 30 

voturi pentru, 1 vot impotriva) 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Alba. 

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

voturi pentru, 6 voturi impotriva) 

 



6. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului preşedinte al Consiliului 

judeţean Alba în calitate de reprezentant al agenţilor economici la care Consiliul judeţean 

Alba este acţionar unic, pentru încheierea contractelor de performanţă pentru anul 2006, 

cu conducatorii agenţilor economici menţionaţi. 

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

voturi pentru, 7 voturi impotriva) 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Spitalul judeţean de 

urgenţă Alba Iulia a unor bunuri-spaţii din incinta imobilului „Policlinica stomatologică”, 

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Basarabiei nr. 5 A, judeţul Alba. 

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

fost votat cu 23 voturi pentru si 6 voturi impotriva) 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului „Construcţii şi teren 

aferent” situat administrativ în oraşul Cugir, Str. Victoriei nr. 8 A, judeţul Alba şi 

însuşirea raportului de evaluare a imobilului. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba ( a fost votat cu 27 

voturi pentru, 5 voturi impotriva) 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Societatea comercială 

„Transavia” S.A. Oiejdea a construcţiilor zootehnice dezafectate de la Societatea 

comercială „Coasta curată” S.A. Alba Iulia, în temeiul prevederilor Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 168/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba (a fost votat cu 31 

voturi pentru, 2 voturi impotriva) 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei pentru anul 2006 pentru 

bunurile din domeniul public şi privat ale judeţului Alba, concesionate societăţilor 

comerciale la care acţionarul majoritar este judeţul Alba. 

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

voturi pentru, 4 impotriva) 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări pentru drumurile 

şi podurile judeţene finanţate din sume defalcate din T.V.A., pe anul 2006. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba ( a fost votat cu 27 

voturi pentru, 3 voturi impotriva) 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări pentru drumurile 

şi podurile judeţene finanţate din bugetul propriu al judeţului Alba, pe anul 2006. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba ( a fost votat cu 27 

voturi pentru, 6 voturi impotriva) 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnică 

judeţeană de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia: 

Plan urbanistic general - Comuna Vinţu de Jos, judeţul Alba.  

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

fost votat cu 28 voturi pentru, 2 voturi impotriva) 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Societăţii comerciale „Drumuri şi poduri locale Alba” S.A. pe anul 2006. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba ( a fost votat cu 27 

voturi pentru, 5 impotriva) 

 



15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Societăţii comerciale „Parcul industrial Cugir” S.A. pe anul 2006. 

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

voturi pentru, 5 voturi impotriva) 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 12 c, 13 a, 13 b, 14 c, 15 c 

şi 16 c la Hotărârea nr. 275/2005 privind aprobarea 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 

transferuri şi din venituri proprii, pe anul 2006. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba (a fost votat cu 27 

voturi pentru, 2 voturi impotriva) 

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse 

agricole care se vor folosi la calculul impozitelor pe veniturile realizate din arendă, pe 

anul 2006. 

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

voturi pentru, 7 voturi impotriva) 
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