
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

MINUTA
edin ei ordinare a Consiliului jude ean Alba din data de 31 august 2006

 Consiliul jude ean Alba a fost convocat i s-a întrunit în edin  ordinar , în
data de 31 august 2006, ora 11, la sediul Palatului administrativ, sala Mihai Viteazul.
 La lucr rile edin ei au fost prezen i un num r de 29 consilieri jude eni.
 A fost propus la vot i votat în unanimitate urm torul Proiect al ordinii de zi:

1.  Proiect  de  hot râre  privind aprobarea încheierii Protocolului de cooperare
în domeniul dezvolt rii rurale între Consiliul jude ean Alba, din România i Consiliul
general al Departamentului Rhône, din Republica Francez .  Ini iator: Dumitrel Ion,
pre edintele Consiliului jude ean Alba.  Votat în unanimitate.

2.  Proiect  de  hot râre  privind asocierea Jude ului Alba cu unit ile
administrativ-teritoriale Municipiul Aiud i Comunele Livezile, Mir sl u i R de ti
pentru înfiin area Societ ii comerciale „Parc industrial Aiud-Alba” S.A. Ini iator:
Dumitrel Ion, pre edintele Consiliului jude ean Alba. A fost votat cu 26 voturi pentru,
2 voturi împotriv i 1 ab inere.

3.  Proiect  de  hot râre  privind aprobarea încheierii Acordului de asociere
între Jude ul Alba i Municipiul Aiud, Municipiul Sebe i Ora ul Cîmpeni în vederea
înfiin rii centrelor de informare – dezvoltare turistic .  Ini iator: Dumitrel Ion,
pre edintele Consiliului jude ean Alba. A fost votat în unanimitate.

4.  Proiect  de  hot râre  privind aprobarea încheierii Acordului de asociere
între Jude ul Alba i Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia în vederea
organiz rii Conferin ei interna ionale „Regiune, identitate i dezvoltare durabil ”,
CAENTI 2006. Ini iator: Dumitrel Ion, pre edintele Consiliului jude ean Alba. A fost
votat în unanimitate.

5. Proiect de hot râre privind aprobarea Acordului de asociere între Jude ul
Alba i Direc ia general  de asisten  social i protec ia copilului Alba, Municipiul
Alba Iulia, Direc ia de s tate public  Alba, Inspectoratul jude ean de poli ie Alba i
Asocia ia „Sprijini i copiii” Alba Iulia. Ini iator: Dumitrel Ion, pre edintele
Consiliului jude ean Alba. A fost votat în unanimitate.

6.  Proiect  de  hot râre  privind aprobarea Conven iei de cooperare dintre
Direc ia generala de asisten  social i protec ia copilului Alba i Asocia ia
Filantropia Ortodox  Alba Iulia, pentru func ionarea Casei de tip familial din Oarda
de Jos, Jude ul Alba. Ini iator: Simedru Dan Coriolan, vicepre edinte al Consiliului
jude ean Alba. A fost votat cu 28 voturi pentru, 0 voturi împotriv , 1 ab inere.

7.  Proiect  de  hot râre  privind aprobarea Conven iei de parteneriat între
Direc ia generala de asisten  social i protec ia copilului Alba, Prim ria Valea
Lung , Asocia ia Filantropia Ortodox  Alba Iulia/Parohia Valea Lung i Asocia ia



Comitetul local O.V.R. Blaj Valea Lung  Morlanwelz, pentru participarea la
implementarea proiectului privind înfiin area Complexului comunitar de servicii
sociale - Valea Lung , având în compunerea sa Serviciul socio-medical de îngrijire la
domiciliu a persoanelor vârstnice i Centrul de zi pentru copii. Ini iator: Simedru Dan
Coriolan, vicepre edinte al Consiliului jude ean Alba. A fost votat în unanimitate.

8.  Proiect  de  hot râre  privind stabilirea serviciilor sociale în domeniul
protec iei copilului, care vor putea fi contractate în perioada 2006 – 2007. Ini iator:
Simedru Dan Coriolan, vicepre edinte al Consiliului jude ean Alba. A fost votat în
unanimitate.

9. Proiect de hot râre privind numirea reprezentan ilor Consiliului jude ean
Alba în Consiliul consultativ al Spitalului jude ean de urgen  Alba Iulia i al
Spitalului de pneumoftiziologie Aiud. Ini iator: Dumitrel Ion, pre edintele Consiliului
jude ean Alba. A fost votat în unanimitate.

10.  Proiect  de  hot râre  privind reglementarea regimului juridic al terenului
aferent Bazei sportive Pîcli a a Clubului sportiv „Constructorul” cu sediul in Alba
Iulia, Str. Vasile Goldi  nr. 8 B. Ini iator: Dumitrel Ion, pre edintele Consiliului
jude ean Alba. A fost votat în unanimitate.

11.  Proiect  de  hot râre  privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia
tehnic  jude ean  de amenajare a teritoriului, urbanism i lucr ri publice pentru
documenta iile: „Plan urbanistic zonal – Construire ferm  pentru cre terea bovinelor”,
proiect nr. 12/39/2006, Localitatea Mesentea, Comuna Galda de Jos, Jude ul Alba;
„Plan urbanistic zonal – Construire locuin e familiale”, extravilan Sebe , Str. Mircea
Cel Mare, F.N., proiect nr. 63/2006, Jude ul Alba; „Plan urbanistic zonal – Construire
fabric  var i anexe”, Localitatea Geomal, Comuna Strem , Jude ul Alba, proiect nr.
57/2005. Ini iator:M rginean Teodor Florin, vicepre edinte al Consiliului jude ean
Alba. A fost votat în unanimitate.

12.  Proiect  de  hot râre  privind aprobarea prelungirii contractelor de
închiriere încheiate de Sanatoriul TBC Aiud pentru bunuri aflate în administrarea
acestuia, cuprinse în inventarul domeniului public al Jude ului Alba.
Ini iator:M rginean Teodor Florin, vicepre edinte al Consiliului jude ean Alba. A fost
votat cu 28 voturi pentru, 0 voturi împotriv , 1 ab inere.

13. Proiect  de  hot râre  privind modificarea Statului de func ii i
Organigramei aparatului de specialitate al Consiliului jude ean Alba. Ini iator:
Dumitrel Ion, pre edintele Consiliului jude ean Alba. A fost retras de pe ordinea de zi.

14.  Proiect  de  hot râre  privind modificarea Statului de func ii i
Organigramei colii populare de arte i meserii Alba Iulia. Ini iator: Dumitrel Ion,
pre edintele Consiliului jude ean Alba. A fot votat cu 27 voturi pentru, 0 voturi
împotriv , 2 ab ineri.

15. Proiect  de  hot râre  privind aprobarea Planului de colarizare al colii
populare de arte i meserii pe anul colar 2006 – 2007. Ini iator: Dumitrel Ion,
pre edintele Consiliului jude ean Alba. A fost votat în unanimitate.

16.  Proiect  de  hot râre  privind atribuirea de denumiri unor unit i
reziden iale de protec ie a copilului din structura Direc iei generale de asisten



social i protec ie a copilului Alba. Ini iator: Dumitrel Ion, pre edintele Consiliului
jude ean Alba. A fost votat în unanimitate.

17. Proiect de hot râre privind stabilirea cuantumului cotiza iei Consiliului
jude ean Alba c tre Asocia ia „Fotbal Club Unirea 1924”, pe anul 2006. Ini iator:
Dumitrel Ion, pre edintele Consiliului jude ean Alba. A fost votat cu 23 voturi pentru,
3 voturi împotriv , 2 ab ineri.

18.  Proiect  de  hot râre  privind aprobarea consumului lunar de carburan i
pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului jude ean Alba precum i pentru
autovehiculele din parcul auto al Serviciului public jude ean Salvamont Alba.
Ini iator: Dumitrel Ion, pre edintele Consiliului jude ean Alba. A fost votat în
unanimitate.

19.  Proiect  de  hot râre privind rectificarea bugetului general, 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 în unanimitate.

20. Proiect de hot râre privind modificarea i completarea prevederilor art.2
din Hot rârea Consiliului jude ean Alba nr.131/2004 privind aprobarea d rii în
folosin  gratuit  a imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
decebal nr.12.. Ini iator, Dumitrel Ion, pre edintele Consiliului jude ean Alba. A fost
votat în unanimitate.

               PRE EDINTE,                                        p. SECRETARUL JUDE ULUI

                 Ion Dumitrel                                                           Liliana Negru


