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M I N U T A 

sedinţei extraordinare a Consiliului judeţean Alba din data de 16.02. 2006  
 
 
               Consiliul judeţean Alba  a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă extraordinară, în 
data de 16 februarie 2006, ora 11, la sediul Palatului administrativ, sala Mihai Viteazul. 
                La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 32 consilieri judeţeni. 
                A fost propus, supus la vot  şi votat cu 21 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 0 
abţineri, următorul Proiect  al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 157/2003 privind 
„Regulamentul de premiere al elevilor, sportivilor, antrenorilor şi conducătorilor de cluburi 
sportive precum şi a campionului olimpic la box Nicolae Linca”.  

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

votat cu 25 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 0 abţineri). 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi şi echipe sportive care 

au obţinut rezultate deosebite în anul 2005. 
Iniţiator: Simedru Dan Coriolan, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba (a fost 

votat cu 24 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 0 abţineri) 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării Programului de utilitate publică 

„Promovarea sportului de performanţă desfăşurat prin Asociaţia Fotbal Club Unirea 1924” pe 
semestrul I al anului 2006. 

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

voturi pentru, 7 voturi împotrivă, 0 abţineri). 

 
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 
222/28.12.2004 privind înfiinţarea Comisiei pentru protecţia copilului şi aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia. 

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

voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 0 abţineri). 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activităţilor de cooperare externă 
al Consiliului judeţean Alba pe anul 2006. 

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

voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 0 abţineri). 
 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea Consiliului judeţean Alba, în calitate de 
achizitor unic, pentru achiziţia publică a serviciului „Elaborarea studiului <Proiect de 
dezvoltare turistică şi a domeniului schiabil din zona Arieşeni, judeţul Alba>”. 

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

voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 0 abţineri). 
 



7. Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din 
judeţul Alba aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. 

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

voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 0 abţineri). 
 
 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru furnizarea datelor din Registrul 
permanent de evidenţă a populaţiei, pe anul 2006. 

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

voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 0 abţineri). 
 

9. Proiect de hotărâre privind avizarea încheierii Contractului de performanţă pe anul 
2006 pentru conducătorul agentului economic Societatea comercială „Parcul industrial Cugir” 
S.A., la care Consiliul judeţean Alba este acţionar unic.  

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

voturi pentru, 6 voturi împotrivă, 0 abţineri). 
 

10. Proiect de hotărâre privind avizarea încheierii Contractului de performanţă pe anul 
2006 pentru conducătorul agentului economic Societatea comercială „Drumuri şi poduri 
locale Alba” S.A., la care Consiliul judeţean Alba este acţionar unic. 

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

voturi pentru, 5  voturi împotrivă, 0 abţineri). 
 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
judeţean Alba nr. 241/2005 privind asocierea judeţului Alba cu unităţile administrativ-
teritoriale - municipiul Blaj şi comunele Crăciunelu de Jos, Sîncel, Valea Lungă - pentru 
înfiinţarea  Societăţii comerciale „Parc industrial Blaj-Alba” S.A. 

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

votat cu 23  voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 1 abţinere). 
 

12. Proiect de hotărâre privind parcelarea imobilelor aferente Centrului de plasament 
Alba Iulia, situat în municipiul Alba Iulia, Str. Mihai Viteazul nr. 2. 

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

votat cu 24  voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 1 abţinere). 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnice topografice de 
parcelare a imobilului înscris în CF nr. 850, Alba Iulia, 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 27  voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 0 abţineri). 
 

14. Proiect de hotărâre privind însuşirea propunerii de încadrare în drum comunal a 
Străzii Nouă din satul Sînmiclăuş, comuna Şona, judeţul Alba. 

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

votat cu 26  voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 0 abţineri). 
 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru 
bunurile-spaţii situate administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Lucian Blaga nr. 8 şi Str. 
Unirii nr. 1-3 precum şi a terenului situat în curtea interioară a Spitalului judeţean de urgenţă 
Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23.  



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

votat cu 27  voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 0 abţineri). 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnică 
judeţeană de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţia „Plan 
urbanistic zonal - Fabrica de procesat carne” Oiejdea, F.N., Comuna Galda de Jos, judeţul 
Alba. 

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

votat cu 27  voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 0 abţineri). 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de cooperare între Consiliul 
judeţean Alba şi Consiliul local Ceru Băcăinţi pentru „Realizarea Muzeului etnografic Ceru 
Băcăinţi”, judeţul Alba. 

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

voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 0 abţineri). 
 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de cooperare între Consiliul 
judeţean Alba şi Consiliul local al comunei Lupşa pentru „Restaurare, reparare şi amenajare 
Muzeu Lupşa”, judeţul Alba.  

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

voturi pentru, 1 voti împotrivă, 0 abţineri). 
 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii: Reabilitare drum judeţean DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir - Şurianu - 
Prigoana - DN67C, km 0+000 - km 3+000, judeţul Alba. 

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

votat cu 29  voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 0 abţineri). 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii: Consolidare corp drumul judeţean DJ 106I: DN1 - Cunţa - Draşov - Şpring - 
Vingard - Ghirbom - DJ 107, km 0+000 - km 21+526, judeţul Alba.  

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

votat cu 26  voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 1 abţinere). 
 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii: Consolidare corp drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos - Mesentea - Galda de 
Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I, km 
0+000 - km 17+700, judeţul Alba. 

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

votat cu 27  voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 2 abţineri). 
 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii Consolidare corp drumul judeţean DJ 107C: DJ 107 (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - 
Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN7, de la km 0+000 la km 10+253 şi de la km 
12+953 la km 23+593, judeţul Alba.  

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

votat cu 26  voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 1 abţinere). 
 
 



23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii: Consolidare corp drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - 
Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), km 2+374 - km 18+210, judeţul Alba.  

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

votat cu 21  voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 0 abţineri). 
 
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 99/2005  
privind contractarea de către Consiliul judeţean Alba a unui credit obligatar şi/sau bancar în 
valoare de maximum 300 miliarde lei, cu o maturitate de minim 10 ani pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii de interes judeţean: modernizare drumuri judeţene.   

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

voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 0 abţineri). 
 
 25. Proiect de hotărâre privind actualizarea Hotărârii nr. 275/2005 a Consiliului 
judeţean Alba 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 transferuri şi din venituri proprii, pe anul 
2006. 

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

voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 0 abţineri). 
 
 26. Proiect de hotărâre privind actualizarea şi completarea  Hotărârii nr. 274/2005 
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 (a fost votat cu 28  

voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 0 abţineri). 

 

        De asemenea a fost propus, supus la vot  şi votat cu 25 voturi pentru, 3 voturi 
împotrivă şi 0 abţineri, următorul punct: 
 
 1. Proiect de hotărâre privind reintegrarea domnului Comşa Petru Cornel în funcţia de 
director al Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Alba, pe 
baza hotărârii judecătoreşti şi eliberarea domnului Fulea Ioan din funcţia de director interimar 
al Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Alba. 

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

voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 0 abţineri). 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR GENERAL, 
 
   Ion Dumitrel                                                                   Mariana Hurbean 
 


