
 
M I N U T A 

sedin�ei ordinare a Consiliului jude�ean Alba din data de 25.05. 2006  
 
 
               Consiliul jude�ean Alba  a fost convocat �i s-a întrunit în �edin�� ordinar�, în data de 
25 mai  2006, ora 11, la sediul Palatului administrativ, sala Mihai Viteazul. 
                La lucr�rile �edin�ei au fost prezen�i un num�r de 30 consilieri jude�eni. 
                A fost propus, supus la vot  �i votat cu 23 voturi pentru, 6 voturi împotriv� �i 0 
ab�ineri, urm�torul Proiect  al ordinii de zi: 
  
 1. Proiect de hot�râre privind acordarea unor premii sportivilor  Sec�iei de atletism a 
Clubului sportiv “Unirea” Alba Iulia pentru rezultate deosebite ob�inute la campionatele 
balcanice de mar� anul din anul 2006.       Ini�iator: Simedru Dan Coriolan, vicepre�edinte al 
Consiliului jude�ean Alba (a fost votat cu 23 voturi pentru, 3 voturi împotriv� �i 1 ab�inere). 
 
 2. Proiect de hot�râre privind acordarea unor premii cadrelor didactice cu performan�e 
deosebite ob�inute la olimpiadele jude�ene �i na�ionale �i în concursurile �colare.   Ini�iator: 
Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba (a fost votat cu 30 voturi pentru, 0 voturi 
împotriv�, 0 ab�ineri). 
 
 3. Proiect de hot�râre privind darea în administrarea Serviciului jude�ean de ambulan�� 
Alba a imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Calea Mo�ilor nr. 83, jude�ul 
Alba.         Ini�iator:M�rginean Teodor Florin, vicepre�edinte al Consiliului jude�ean Alba (a 
fost votat cu 25 voturi pentru, 3 voturi împotriv�, 0 ab�ineri). 
 
 4. Proiect de hot�râre privind parcelarea unui imobil, proprietate privat� a jude�ului 
Alba, situat în Alba Iulia, Str. Mihai Viteazu nr. 2.       Ini�iator:M�rginean Teodor Florin, 
vicepre�edinte al Consiliului jude�ean Alba (a fost votat cu cu 22 voturi pentru, 4 voturi 
împotriv�, 0 ab�ineri). 
 
 5. Proiect de hot�râre privind parcelarea imobilelor aferente Centrului de recuperare �i 
reabilitare neuropsihiatric� situat în localitatea Galda de Jos nr. 376.        Ini�iator:M�rginean 
Teodor Florin, vicepre�edinte al Consiliului jude�ean Alba (a fost votat cu 23 voturi pentru, 4 
voturi împotriv�, 0 ab�ineri). 
 
 6. Proiect de hot�râre privind aprobarea particip�rii Consiliului jude�ean Alba în 
calitate de membru al Asocia�iei « Congresul Spiritualit��ii Române�ti de Pretutindeni ». 
Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba (a fost votat cu 22 voturi 
pentru, 5 voturi împotriv�, 0 ab�ineri). 
  

7. Proiect de hot�râre privind aprobarea Actului adi�ional nr. 1 la Conven�ia de 
parteneriat �i cooperare încheiat� între Consiliul jude�ean Alba, Consiliul local al municipiului 
Alba Iulia �i Inspectoratul �colar al jude�ului Alba.     Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele 
Consiliului jude�ean Alba a fost votat cu 24 voturi pentru, 5 voturi împotriv�, 0 ab�ineri). 
 
 8. Proiect de hot�râre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între 
Consiliul jude�ean Alba �i Consiliul local al municipiului Alba Iulia în vederea realiz�rii 
obiectivului “Reabilitare Gr�dini�a cu program normal B�r�ban�”, parte a proiectului 
“Reabilitarea �i reconstruc�ia unor unit��i de înv���mânt din jude�ul Alba”, finan�at în cadrul 



Programului PHARE 2003 – Coeziune Economic� �i Social� – Schema de finan�are 
nerambursabil� “Infrastructura local� �i regional� / Inunda�ii”.     Ini�iator: Dumitrel Ion, 
pre�edintele Consiliului jude�ean Alba (a fost votat cu 25 voturi pentru, 5 voturi împotriv� 0 
ab�ineri). 
 
 9. Proiect de hot�râre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între 
Consiliul jude�ean Alba �i Consiliul local al ora�ului Teiu� în vederea realiz�rii obiectivului 
“Reabilitare Gr�dini�a nr. 1 Teiu�”, parte a proiectului “Reabilitarea �i reconstruc�ia unor 
unit��i de înv���mânt din jude�ul Alba”, finan�at în cadrul Programului PHARE 2003 – 
Coeziune Economic� �i Social� – Schema de finan�are nerambursabil� “Infrastructura local� 
�i regional� / Inunda�ii”.         Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba a 
fost votat cu 23 voturi pentru, 5 voturi împotriv�, 0 ab�ineri). 
 
 10. Proiect de hot�râre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între 
Consiliul jude�ean Alba �i Consiliul local al ora�ului Zlatna în vederea realiz�rii obiectivului 
“Reabilitare Gr�dini�a nr. 1 Zlatna”, parte a proiectului “Reabilitarea �i reconstruc�ia unor 
unit��i de înva��mant din jude�ul Alba”, finan�at în cadrul Programului PHARE 2003 – 
Coeziune Economic� �i Social� – Schema de finan�are nerambursabil� “Infrastructura local� 
�i regional� / Inunda�ii”.     Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba (a 
fost votat cu 23 voturi pentru, 5 voturi împotriv�). 
 
 11. Proiect de hot�râre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între 
Consiliul jude�ean Alba �i Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia în vederea realiz�rii 
obiectivului “Reabilitare corp principal – Palatul Apor”, parte a proiectului “Reabilitarea �i 
reconstruc�ia unor unit��i de înva��mant din jude�ul Alba”, finan�at în cadrul Programului 
PHARE 2003 – Coeziune Economic� �i Social� – Schema de finan�are nerambursabil� 
“Infrastructura locala si regionala / Inunda�ii”.    Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele 
Consiliului jude�ean Alba (a fost votat cu 24 voturi pentru, 6 voturi împotriv�, 0 ab�ineri). 
 
 12. Proiect de hot�râre privind contractarea de c�tre Consiliul jude�ean Alba a unui 
credit obligatar �i/sau bancar în valoare de maximum 50 milioane RON, cu o maturitate de 
maximum 20 de ani.        Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba (a fost 
votat cu cu 23 voturi pentru, 4 voturi împotriv�, 0 ab�ineri). 
 
 13. Proiect de hot�râre privind aprobarea achizi�ion�rii de c�tre Direc�ia general� de 
asisten�� social� �i protec�ia copilului Alba a imobilelor prev�zute pentru implementarea 
proiectelor finan�ate prin Programul PHARE 2003.     Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele 
Consiliului jude�ean Alba  (a fost votat cu 23 voturi pentru, 5 voturi împotriv�, 0 ab�ineri). 
 
 14. Proiect de hot�râre pentru modificarea Hot�rârii nr. 274/2005 privind echilibrarea 
bugetelor locale ale comunelor, ora�elor �i municipiilor precum �i a bugetului propriu al 
jude�ului Alba, pe anul 2006.     Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba 
(a fost votat cu 23 voturi pentru, 5 voturi împotriv�, 1 ab�inere). 
 
 15. Proiect de hot�râre privind rectificarea bugetului general al jude�ului Alba, a 
bugetului propriu al jude�ului Alba �i a bugetelor de venituri �i cheltuieli ale institu�iilor �i 
serviciilor publice de interes jude�ean finan�ate prin transferuri �i din venituri proprii, pe anul 
2006.        Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba (a fost votat cu 23 
voturi pentru, 5 voturi împotriv�, 0 ab�ineri) 
  



 16. Proiect de hot�râre privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnic� 
jude�ean� de amenajare a teritoriului, urbanism �i lucr�ri publice pentru documenta�ia „Plan 
urbanistic zonal - Construire hal� pentru cre�terea p�s�rilor �i spa�ii anexe pentru deservire”, 
localitatea Galda de Jos - extravilan, comuna Galda de Jos, jude�ul Alba. Ini�iator: Teodor 
Florin M�rginean, vicepre�edinte al Consiliului jude�ean Alba  (a fost votat cu 25 voturi 
pentru, 5 voturi împotriv�, 0 ab�ineri). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    PRE�EDINTE,                                            SECRETAR GENERAL, 
 
                               Ion   Dumitrel         Mariana Hurbean 


