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M I N U T A 
sedinţei ordinare a Consiliului judeţean Alba din data de 30.03.2006  

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

30 martie 2006, ora 11, la sediul Palatului administrativ, sala Mihai Viteazul. 

                La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 32 consilieri judeţeni; a lipsit 

motivat domnul consilier judeţean Mărginean Teodor Florin. 

                A fost propus, supus la vot  şi votat cu 21 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 

abţineri, următorul Proiect  al ordinii de zi: 
 
 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Comisiei socio-economice de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu 

amănuntul cu suprafaţă mare. 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba  (a fost votat cu 24 

voturi pentru, 3 voturi împotrivă). 

 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a 

Statului de funcţii şi a Organigramei Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia. 

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

voturi pentru, 4 voturi împotrivă). 

 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba şi atribuirea denumirii de 

„Izvorul Tămăduirii” Casei de tip familial Oarda de Jos. 

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

voturi pentru, 4 voturi împotrivă). 

 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea sistemului de sporuri la salariul de bază şi a 

concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul Direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului Alba.   

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

voturi pentru, 4 voturi împotrivă). 

 

 5. Proiect de hotărâre privind propunerea de înlocuire a psihologului din Comisia 

judeţeană de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi Alba. 

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

votat cu 25 voturi pentru, 3 voturi împotrivă). 

 



 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului propriu al 

Consiliului judeţean Alba, aprobat prin Hotărârea nr. 42/16.02.2006, Anexa 3 a. 

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

voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 abţinere). 

 

 7. Proiect de hotărâre privind însuşirea propunerii de încadrare în categoria de „drum 

forestier” a Drumului vicinal Mogoş DJ 107I - Valea Tupilor - Negrileasa, aparţinând 

comunei Mogoş, judeţul Alba.  

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

votat cu 25 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 1 abţinere). 

 

 8.  Proiect de hotărâre privind însuşirea Documentaţiei de evaluare tehnico-economică 

a imobilului „teren” în suprafaţă totală de 54.038 mp, aferent construcţiilor şi incintei fostei 

Ferme zootehnice S.C. Coasta Curată S.A. Alba Iulia şi aprobarea atribuirii acestui teren în 

folosinţă gratuită Societăţii comerciale Transavia S.A. Oiejdea, judeţul Alba. 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba (a fost votat cu 27 

voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 abţinere). 

  

 9. Proiect de hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului 

judeţean Alba nr. 58/2005 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului situat în 

Alba Iulia, Str. Alexandru cel Bun nr. 13, judeţul Alba, furnizorului declarat câştigător în 

urma desfăşurării licitaţiei privind achiziţia de servicii medicale de hemodializă şi dializă 

peritoneală. 

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

votat cu 27 voturi pentru). 

 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării certificatului de atestare a dreptului 

de proprietate asupra terenului situat în municipiul Sebeş, Str. Augustin Bena nr. 10, aflat în 

patrimoniul Societăţii comerciale „Mecanica” S.R.L. 

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

votat cu 26 voturi pentru). 

 

 11. Proiect de hotărâre privind parcelarea imobilului situat în municipiul Aiud, Str.  

Transilvaniei nr. 171, judeţul Alba. 

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

votat cu 24 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 1 abţinere). 

 

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnică 

judeţeană de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice pentru documentaţiile: „Plan 

urbanistic zonal - Fabrica de produse lactate „Albalact”, localitatea Oiejdea, comuna Galda de  

Jos”, judeţul Alba, „Plan urbanistic zonal - Fabrica de procesat carne, localitatea Sebeşel, 

comuna Săsciori”, judeţul Alba. 

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

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

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea ofertelor de preţ pentru lucrările de 

întreţinere şi reparaţii curente la drumurile şi podurile judeţene finanţate din bugetul propriu al 

judeţului Alba, pe anul 2006. 

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

votat cu 25 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 1 abţinere). 



 

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al judeţului Alba şi 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 votat cu 24 

voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 abţinere). 

 

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

Abrud în vederea trecerii unor imobile din domeniul public al oraşului Abrud în domeniul 

public al judeţului Alba. 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba (a fost votat cu 24 

voturi pentru, 3 voturi împotrivă). 

 

 16. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al judeţului Alba. 

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

voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 1 abţinere). 

 

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de cooperare în vederea aplicării 

Proiectului de interes public judeţean „Prevenirea şi combaterea accidentelor rutiere” între 

Consiliul judeţean Alba şi Inspectoratul judeţean de poliţie Alba.  

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

voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 abţineri). 

 

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de parteneriat dintre Direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba şi Organizaţia Caritas Alba Iulia 

pentru susţinerea Programului „Casa speranţei”. 

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

votat cu 25 voturi pentru, 2 voturi împotrivă). 

 

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenţii de parteneriat şi 

cooperare între Consiliul local al municipiului Alba Iulia, Consiliul judeţean Alba şi 

Inspectoratul şcolar al judeţului Alba. 

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

voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 1 abţinere). 

 

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor şi indicatorilor culturali, anexă 

la contractul de management ce se va încheia cu conducatorul Bibliotecii judeţene „Lucian 

Blaga”, Alba Iulia. 

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

voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 1 abţinere). 

 

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport rutier 

de persoane al judeţului Alba, prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2005-

2008. 

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

votat cu  23 voturi pentru, 3 voturi împotrivă). 

 



 22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Alba 

în Comisia de evaluare a proiectelor de management prevăzute de Ordonanţa nr. 26/2005 

privind managementul instituţiilor publice de cultură. 

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

voturi pentru, 1 vot împotrivă). 

 

 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al Consiliului judeţean 

Alba de finanţare nerambursabilă, în condiţiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. 

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

voturi pentru, 6 voturi împotrivă). 

 

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi 

pierdere şi repartizarea profitului net pe anul 2005 ale Societăţii comerciale „Parcul industrial 

Cugir” S.A. 

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba (a fost votat cu24 voturi 

pentru, 2 voturi împotrivă). 

 

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi 

pierdere şi repartizarea profitului net pe anul 2005 ale Societăţii comerciale „Drumuri şi 

poduri locale Alba” S.A. 

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

voturi pentru, 6 voturi împotrivă). 

 

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei Societăţii comerciale 

„Drumuri şi poduri locale Alba” S.A. 

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

voturi pentru, 4 voturi împotrivă). 

 

 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al 

judeţului Alba pe anul 2005. 

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

voturi pentru, 3 voturi împotrivă). 

 

 28. 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 transferuri şi din venituri proprii, pe anul 

2006. 
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba (a fost votat cu 25 

voturi pentru, 3 voturi împotrivă). 

 

 29. Proiect de hotărâre privind actualizarea şi completarea Hotărârii 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 24 

voturi pentru, 3 voturi împotrivă). 

 

 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de livrare a apei potabile furnizată 

de Societatea comercială „APA-CTTA”  S.A. Alba din Sursa râu Sebeş. 



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

voturi pentru, 3 voturi împotrivă). 

 

 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare de gestiune prin 

concesiune nr. 3480-611/2005, avizat de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 

Serviciile Publice de Gospodărie Comunală. 

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

voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 2 abţineri). 

 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, P-ţa I.I.C. Brătianu, nr.20, judeţul Alba şi însuşirea raportului de 

evaluare al imobilului. 

 Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului judeţean Alba. (a fost respins cu 8 

voturi pentru, 20 voturi împotrivă, 1 abţinere). 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

                          PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR GENERAL, 
 
                            Ion Dumitrel                                                         Mariana Hurbean 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


