
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

M I N U T A
sedin ei extraordinare a Consiliului jude ean Alba din data de 29 iunie 2006

1.  Proiect  de  hot râre  privind desemnarea reprezentantului asigura ilor din jude ul
Alba în Adunarea Reprezentan ilor Casei Na ionale de Asigur ri de S tate. Ini iator:
Dumitrel Ion, pre edintele Consiliului jude ean Alba (a fost votat cu 21 voturi pentru, 5 voturi
împotriv , 0 ab ineri)

2.  Proiect  de  hot râre  privind desemnarea reprezentantului Consiliului jude ean Alba
în Consiliul de administra ie al Casei de asigur ri de s tate Alba. Ini iator: Dumitrel Ion,
pre edintele Consiliului jude ean Alba (a fost votat cu 20 voturi pentru, 4 voturi împotriv , 1
ab inere)

3.  Proiect  de  hot râre  privind revocarea reprezentantului Consiliului jude ean Alba în
Consiliul de administra ie al colii speciale Sîncrai i desemnarea unui alt reprezentant.
Ini iator: Dumitrel Ion, pre edintele Consiliului jude ean Alba (a fost votat cu 19 voturi pentru,
4 voturi împotriv , 0 ab ineri)

4.  Proiect  de  hot râre  privind desemnarea reprezentan ilor Consiliului jude ean Alba
în Consiliul de administra ie al colii populare de arte i meserii Alba. Ini iator: Dumitrel Ion,
pre edintele Consiliului jude ean Alba (a fost votat cu 18 voturi pentru, 3 voturi împotriv , 0
ab ineri)

5. Proiect  de  hot râre  privind retragerea Consiliului jude ean Alba din calitatea de
ac ionar al Societ ii comerciale „PISA Parcul industrial Sebe  - Alba” S.A., prin vânzarea
ac iunilor de inute la aceast  societate comercial . Ini iator: Dumitrel Ion, pre edintele
Consiliului jude ean Alba (a fost votat cu 22 voturi pentru, 5 voturi împotriv i 0 ab ineri)

6. Proiect de hot râre privind majorarea capitalului social al Societ ii comerciale
„Parcul industrial Cugir” S.A. Ini iator: Dumitrel Ion, pre edintele Consiliului jude ean Alba
(a fost votat cu 24 voturi pentru, 2 voturi împotriv , 0 ab ineri).

7. Proiect de hot râre privind asocierea Consiliului jude ean Alba în vederea constituirii
Asocia iei „CENTRUL DE CULTUR  ALBA”. Ini iator: Dumitrel Ion, pre edintele
Consiliului jude ean Alba (a fost votat cu 22 voturi pentru, 5 voturi împotriv  0 ab ineri).

8. Proiect de hot râre privind asocierea Consiliului jude ean Alba în vederea constituirii
Asocia iei „ ara Vinului”.  Ini iator:M rginean Teodor Florin, vicepre edinte al Consiliului
jude ean Alba (a fost votat cu 23 voturi pentru, 3 voturi împotriv , 0 ab ineri).

9. Proiect de hot râre privind participarea Consiliului jude ean Alba, în calitate de
membru fondator, la constituirea Asocia iei „ALBA - MANCHE IMPREUN ”.
Ini iator:Simedru Dan Coriolan, vicepre edinte al Consiliului jude ean Alba (a fost votat cu 24
voturi pentru, 1 vot împotriv , 1 ab inere).

10. Proiect de hot râre privind înfiin area unit ilor de protec ia copilului potrivit
Contractului de colaborare încheiat cu Funda ia „Hope and Homes for Children România”.



Ini iator: Dumitrel Ion, pre edintele Consiliului jude ean Alba (a fost votat cu 26 voturi pentru,
1 vot împotriv , 0 ab ineri)

11. Proiect de hot râre privind înfiin area unit ilor de asisten  social  prev zute de
proiectele finan ate prin Programul PHARE 2003.  Ini iator: Dumitrel Ion, pre edintele
Consiliului jude ean Alba (a fost votat cu 25 voturi pentru, 1 vot împotriv , 1 ab inere)

12. Proiect  de  hot râre  privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de
investi ii „Reabilitare sistem rutier pe DJ 107: Alba Iulia - Teleac - H pria - Straja - Berghin -
Colibi - Sec el - Cerg u Mare - Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - ona - Jidvei - Cetatea de
Balt  - limit  jude  Mure , km 1+550 - km 19+600”, Jude ul Alba. Ini iator:M rginean Teodor
Florin, vicepre edinte al Consiliului jude ean Alba (a fost votat cu 19 voturi pentru, 2 voturi
împotriv , 0 ab ineri)

13.  Proiect  de  hot râre  privind aprobarea propunerii de încadrare a drumului comunal
DC 101: Sîntimbru (DJ 107B) - Totoi - DJ 107 (Teleac), apar inând Comunelor Sîntimbru i
Ciugud în categoria func ional  de „drum jude ean”. Ini iator:M rginean Teodor Florin,
vicepre edinte al Consiliului jude ean Alba (a fost votat cu 21 voturi pentru, 5 voturi împotriv ,
0 ab ineri)

14.  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 - Zona Ciga ”, localitatea Mice ti, Municipiul Alba Iulia, Jude ul Alba.
Ini iator:M rginean Teodor Florin, vicepre edinte al Consiliului jude ean Alba (a fost votat cu
24 voturi pentru, 3 voturi împotriv , 0 ab ineri)

15.  Proiect  de  hot râre  privind parcelarea terenului aferent Spitalului jude ean de
urgen , situat în Municipiul Alba Iulia, Bd. Revolu iei nr. 23. Ini iator:M rginean Teodor
Florin, vicepre edinte al Consiliului jude ean Alba (a fost votat cu 20 voturi pentru, 7 voturi
împotriv , 0 ab ineri)

16. Proiect de hot râre privind aprobarea ini ierii demersurilor în vederea atribuirii
contractului de concesiune de lucr ri publice pentru construirea unui centru de dializ  în
municipiul Alba Iulia. Ini iator:M rginean Teodor Florin, vicepre edinte al Consiliului jude ean
Alba (a fost votat cu 19 voturi pentru, 7 voturi împotriv , 0 ab ineri)

 17. Proiect de hot râre privind aprobarea propunerii de încadrare în categoria
func ional  de „drum jude ean” a Drumului comunal DC 47. Ini iator:M rginean Teodor Florin,
vicepre edinte al Consiliului jude ean Alba (a fost votat cu 21 voturi pentru, 3 voturi împotriv ,
0 ab ineri)

18. Proiect de hot râre  privind  însu irea   propunerii  de   încadrare  a  unor   drumuri
vicinale i a unui drum comunal apar inând Comunei Bucium în categoria func ional  de „drum
forestier”. Ini iator:M rginean Teodor Florin, vicepre edinte al Consiliului jude ean Alba (a fost
votat cu 25 voturi pentru, 0 voturi împotriv , 0 ab ineri)

19. Proiect  de  hot râre  privind  însu irea  propunerii  de  încadrare  a  unor  drumuri
vicinale situate în Comuna Strem  în categoria func ional  de „drum forestier”.
Ini iator:M rginean Teodor Florin, vicepre edinte al Consiliului jude ean Alba (a fost votat cu
24 voturi pentru, 0 voturi împotriv , 0 ab ineri)



20. Proiect de hot râre privind însu irea propunerii de încadrare a unui drum de hotar
situat în Comuna S lciua în categoria func ional  de „drum forestier”. Ini iator:M rginean
Teodor Florin, vicepre edinte al Consiliului jude ean Alba (a fost votat cu 26 voturi pentru, 1
vot împotriv , 0 ab ineri)

21. Proiect   de   hot râre   privind   aprobarea   statului   de   func ii,  organigramei  i
regulamentului de organizare i func ionare ale aparatului propriu al Consiliului jude ean Alba.
Ini iator: Dumitrel Ion, pre edintele Consiliului jude ean Alba (a fost votat cu 23 voturi pentru,
5 voturi împotriv , 0 ab ineri)

22. Proiect  de  hot râre  privind modificarea statului de func ii i organigramei Direc iei
publice comunitare de eviden  a persoanelor Alba. Ini iator: Dumitrel Ion, pre edintele
Consiliului jude ean Alba (a fost votat cu 22 voturi pentru, 6 voturi împotriv , 0 ab ineri)

 23. Proiect  de  hot râre  privind aprobarea baremelor de dotare cu echipament i
cazarmament, a duratelor de utilizare a acestora i a nivelurilor valorice de cheltuieli, aferente
beneficiarilor de servicii sociale. Ini iator: Simedru Dan Coriolan, vicepre edinte al Consiliului
jude ean Alba (a fost votat cu 26 voturi pentru, 1 vot împotriv , 0 ab ineri)

 24. Proiect  de  hot râre  privind constituirea Comisiei jude ene de baz  melifer i
stup rit pastoral din jude ul Alba. Ini iator: Dumitrel Ion, pre edintele Consiliului jude ean Alba
(a fost votat cu 25 voturi pentru, 1 vot împotriv , 0 ab ineri)

25. Proiect  de  hot râre  privind respingerea plângerii prealabile formulat  de Sindicatul
Solidaritatea Galda de Jos împotriva Hot rârii Consiliului jude ean Alba nr. 48/30.03.2006.
Ini iator: Dumitrel Ion, pre edintele Consiliului jude ean Alba (a fost scos de pe ordinea de zi )

26. Proiect de hot râre privind rectificarea bugetului general al jude ului Alba, a
bugetului propriu al jude ului Alba i a bugetului de venituri i cheltuieli al institu iilor i
serviciilor publice de interes jude ean prin transferuri i din venituri proprii, pe anul 2006.
Ini iator: Dumitrel Ion, pre edintele Consiliului jude ean Alba (a fost votat cu 18 voturi pentru,
6 voturi împotriv , 0 ab ineri)

27. Proiect de hot râre privind utilizarea fondului de rulment constituit la 31 decembrie
2005, pentru anul 2006.  Ini iator: Dumitrel Ion, pre edintele Consiliului jude ean Alba (a fost
votat cu 20 voturi pentru, 8 voturi împotriv , 0 ab ineri)

PRE EDINTE,                                            SECRETAR GENERAL,
                            Ion Dumitrel                                                     Mariana Hurbean


