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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi, 12 decembrie 2019,  

cu ocazia şedinţei „ordinară” a Consiliului Judeţean Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr. 590/5 decembrie 2019 pentru a se întruni în ședința „ordinară”, în data de 12 

decembrie  2019, ora 11
00

, în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din 

municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba. 

La lucrările şedinţei au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Alba - domnul Ion 

DUMITREL, vicepreşedinții Consiliului Județean Alba - domnul Marius Nicolae HAŢEGAN și 

domnul Dumitru FULEA, secretarul general al Judeţului Alba - domnul Vasile BUMBU,  

precum și un număr de 28 consilieri judeţeni. 

 Au asistat la şedinţă domnul Dan Mihai POPESCU - administrator public al Judeţului 

Alba, precum şi directori executivi ai direcţiilor şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

Mandatul de consilier judeţean al domnului Albu Nicolae a încetat înainte de termen ca 

urmare a demisiei, domnia sa urmând să exercite, cu caracter temporar, în condițiile legii, a 

funcției publice de prefect al judeţului Alba.  

 Participă la şedinţă şi doamna Silvia Alina HĂRĂGUŞ - supleant pe lista de candidaţi ai 

Partidului Naşional Liberal la alegerile locale din anul 2016, al cărei mandat va fi supus 

dezbaterii în timpul şedinţei 

 A lipsit de la ședință domnul consilier județean Marius Nicolae CETERAȘ. 

 

Ședința a început la ora 11
00

. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Bună ziua! 

Domnule secretar, cum stăm cu prezenţa? 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Bună ziua! 

Sunt prezenţi un număr de 31 de consilieri judeţeni. 

Absent domnul consilier județean Ceteraş Marius Nicolae. 

Mandatul domnului consilier judeţean Albu Nicolae a încetat ca urmare a demisiei, 

urmând a constata încetarea în sedinţa de astăzi. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Mulţumesc. 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu vor participa la dezbateri şi la vot la proiectele de hotărâri nr. 234, nr. 235, nr. 253, nr. 

255, nr. 246  domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian 

La Proiectul de hotărâre nr. 267 şi nr. 248 nu vor participa la dezbateri şi la vot domnii 

consilieri judeţeni Radu Călin, Mureşan Corneliu, Prodan Gheorghe Lucian, Puşcă Nicolae, 

Tătar Virgil, Stănescu Vasile şi Creţu Simion.  

Şi la Proiectul de hotărâre nr. 250 - domnii consilieri judeţeni Fulea Ioan şi Comşa 

Cătălin. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă rog, ca în procesul de votare să fie respectate prevederile legale în ceea ce priveşte 

regimul juridic al incompatibilităţilor şi conflictelor de interese 

 



2 

 

Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion DUMITREL propune și solicită 

aprobarea suplimentării ordinii de zi inițială cu următoarele proiecte de hotărâre, respectiv: 

I. Proiecte de hotărâri care vor fi supuse dezbaterii şi aprobării anterior proiectelor de 

hotărâri propuse prin Proiectul ordinii de zi stabilit prin  Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 590/5 decembrie 2019 

1. Proiect de hotărâre nr. 251/10 decembrie 2019 privind constatarea încetării de drept, 

înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Albu 

Nicolae 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 252/11 decembrie 2019 privind validarea mandatului de 

consilier judeţean atribuit doamnei Hărăguș Silvia-Alina, declarată supleant pe lista Partidului 

Național Liberal, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

II. Proiecte de hotărâri care vor fi supuse dezbaterii şi aprobării după epuizarea 

proiectelor de hotărâri propuse prin Proiectul ordinii de zi stabilit prin  Dispoziția Președintelui 

Consiliului Județean Alba nr. 590/5 decembrie 2019 

1. Proiect de hotărâre nr. 242/6 decembrie 2019 cu privire la  acordarea unui mandat 

special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societătea 

„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA 

Inițiator: Haţegan Marius Nicolae, Vicereședinte al Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 243/6 decembrie 2019 pentru modificarea articolului 4 

alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind aprobarea 

asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, cu modificările și completările ulterioare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre nr. 244/6 decembrie 2019 privind aprobarea conturilor de execuţie 

ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor 

instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru 

trimestrul IV al anului 2019 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre nr. 245/9 decembrie 2019 privind aprobarea organizării și 

desfășurării unei vizitei de lucru a delegației provinciei înfrățite Gansu din Republica Populară 

Chineză în Judeţul Alba, România 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre nr. 246/10 decembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală - Post Trafo Spital” (medie 

tensiune) la Spitalul Județean de Urgență Alba  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre nr. 247/10 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 91/12 aprilie 2019 pentru aprobarea 

repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei 

de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2019, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre nr. 248/10 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului general 

al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba si a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2019 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre nr. 249/10 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/28 iunie 2019 pentru aprobarea repartizării pe 

unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru 

elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a 

Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019 
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Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre nr. 250/10 decembrie 2019 privind aprobarea și semnarea 

Contractului de Asistentă pentru Proiectul: „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă 

uzată în Județul Alba, 2014 -2020” implementat de către Societatea Comercială „APA CTTA” 

S.A. Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

10. Proiect de hotărâre nr. 253/11 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 210/24 octombrie 2019 privind aprobarea completării 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Am rugămintea mea este să fiţi de acord să completăm ordinea de zi în felul următor: 1. 

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, 

a mandatului de consilier judeţean al domnului Albu Nicolae; 2. Proiect de hotărâre privind 

validarea mandatului de consilier judeţean atribuit doamnei Hărăguș Silvia-Alina, declarată 

supleant pe lista Partidului Național Liberal, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. De 

asemenea, am rugămintea de a aproba suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte: 1. 

Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentatului Judeţului Alba 

în Adunarea Generală a Acționarilor la Societătea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA; 2. 

Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 4 alineatul 2 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii 

Şureanu”, cu modificările și completările ulterioare; 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe 

nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii pentru trimestrul IV al anului 2019;            4. Proiect de hotărâre privind 

aprobarea organizării și desfășurării unei vizitei de lucru a delegației provinciei înfrățite Gansu 

din Republica Populară Chineză în Judeţul Alba, România; 5. Proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală - Post 

Trafo Spital” (medie tensiune) la Spitalul Județean de Urgență Alba; 6. Proiect de hotărâre 

pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 91/12 

aprilie 2019 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba 

a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de 

stat în anul 2019, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata 

pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2019, cu 

modificările şi completările ulterioare; 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba si a bugetelor instituţiilor publice 

şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2019; 8. Proiect de 

hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/28 

iunie 2019 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a 

subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice 

Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019; 9. Proiect de 

hotărâre privind aprobarea și semnarea Contractului de Asistenţă pentru Proiectul: 

„Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba, 2014 -2020” 

implementat de către Societatea Comercială „APA CTTA” S.A. Alba; 10. Proiect de hotărâre 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 210/24 octombrie 

2019 privind aprobarea completării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba.  

 

Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă 10 proiecte de hotărâri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă rog să fiţi de acord cu această suplimentare, înţelegem că întradevăr îs multe, dar fiind 

cum v-am zis la sfârşit de an, au apărut şi probleme care n-au fost iniţial prevăzute.  
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Cine este pentru această suplimentare?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva? 

 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 31 voturi „pentru”: domnul președinte 

DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, 

precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, ARION Cosmin, 

CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, 

DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU 

Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, 

PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 

Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi care include şi proiectele de hotărâre pentru 

care a fost aprobată suplimentarea ordinii de zi 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru Ordinea de zi în ansamblul său?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva? 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 245.  

 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 245/12 decembrie 2019   

 

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 

FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, 

MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 

PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA 

Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, 

TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri   

 

Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Intrăm în ordinea de zi, aşa cum am propus:  

1. Proiect de hotărâre nr. 251/10 decembrie 2019 privind constatarea încetării de drept, 

înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Albu 

Nicolae 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 



5 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 246.  

 

Proiectul de hotărâre nr. 251/10 decembrie 2019 privind constatarea încetării de drept, 

înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Albu 

Nicolae a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 246/12 decembrie 2019   

 

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 

FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, 

MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 

PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA 

Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, 

TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

2. Proiect de hotărâre nr. 252/11 decembrie 2019 privind validarea mandatului de 

consilier judeţean atribuit doamnei Hărăguș Silvia-Alina, declarată supleant pe lista Partidului 

Național Liberal, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

 

Avizele comisiilor de specialitate şi al Comisiei de validare 

 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

Vă rog să-mi permiteţi, domnule Preşedinte, să dau citire Procesului verbal întocmit de 

Comisia de validare pentru mandatul doamnei Hărăguş Silvia-Alina încheiat astăzi 12 decembrie 

2019: „Comisia de Validare, aleasă de Consiliul Judeţean Alba în şedinţa de constituire din data 

de 21 iunie 2016, a examinat în conformitate cu dispoziţiile art. 89 coroborat cu art. 31 alin. 3 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, rămase în vigoare până la data alegerilor locale din anul 2020, 

legalitatea alegerii doamnei Hărăguş Silvia-Alina în funcţia de consilier judeţean. Comisia de 

Validare constată că au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt cazuri de 

incompatibilitate. În aceste condiţii, a hotărât să propună plenului Consiliului Judeţean, validarea 

mandatului doamnei Hărăguş Silvia-Alina. Drept  pentru care, am încheiat azi prezentul proces-

verbal.” Avizul Comisiei 3 este favorabil. Felicitări doamnei noastre, noii noastre colege! 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

În această situaţie sunt aplicabile în continuare prevederile Legii nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la alegerile care vor avea loc în anul 

2020. 

Potrivitprevederilor art. 31 din acest act normativ, validarea se face prin votul deschis al 

consilierilor judeţeni în funcţie.   

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 31 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 247  

 

Proiectul de hotărâre nr. 252/11 decembrie 2019 privind validarea mandatului de 

consilier judeţean atribuit doamnei Hărăguș Silvia-Alina, declarată supleant pe lista Partidului 

Național Liberal, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 a fost aprobat cu un număr de 31 

voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 247/12 decembrie 

2019   

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 

FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, 

MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 

PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA 

Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, 

TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 
 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

O invit pe doamna consilier judeţean Hărăguş Silvia Alina să vină să depună Jurământul 

de credinţă! 

Conform procedurii, voi da citire Jurământului de credinţă, după care veţi spune: “Jur!”.  

Jurământ:  

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, depun în faţa Consiliului Judeţean Alba următorul jurământ:  

„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în 

puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Alba. Aşa să îmi ajute 

Dumnezeu!”. 

Doamna consilier județean Silvia Alina HĂRĂGUȘ: 

Jur! 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Mulţumesc. 

Vă rog să semnaţi! 

Începând cu proiectul de hotărâre următor, vom avea o prezenţă de 32 de consilieri 

judeţeni. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Intrăm în ordinea de zi inițială:  

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 19 noiembrie 2019, redactat de domnul Vasile Bumbu - Secretarul 

General al Judeţului 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
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Mulţumesc. Cu număr de 32 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 248.  

 

Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din 

data de 19 noiembrie 2019 a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 248/12 decembrie 2019   

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 

FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU 

Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 

TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri   

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

2. Proiect de hotărâre nr. 232/29 noiembrie 2019 privind prelungirea aplicării 

prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare 

Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul 

I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-

3, proprietate publică a Judeţului Alba 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la dezbateri şi la vot domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian, 

fiind  un imobil în administrarea Spitalului...  

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 249. 

Domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian nu a participat la dezbateri şi la vot.  

 

Proiectul de hotărâre nr. 232/29 noiembrie 2019 privind prelungirea aplicării 

prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare 

Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul 

I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-
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3, proprietate publică a Judeţului Alba a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind 

adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 249/12 decembrie 2019 

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 

FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 

SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela 

Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 
Nu a participat la vot domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

3. Proiect de hotărâre nr. 233/29 noiembrie 2019 privind prelungirea termenului de 

aplicare a  prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu 

privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean RADU Călin. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la dezbateri şi la vot domnul consilier judeţean Radu Călin, imobilul fiind  

aflat în administrarea DGASPC Alba. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 250.  

 

Proiectul de hotărâre nr. 233/29 noiembrie 2019 privind prelungirea termenului de 

aplicare a  prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu 

privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare a fost aprobat cu un 

număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 250/12 

decembrie 2019 
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31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 

FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, SANDEA 

Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, 

TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 
Nu a participat la vot domnul consilier județean RADU Călin. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

4. Proiect de hotărâre nr. 234/29 noiembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală și schimbare de destinație din 

școală  postliceală sanitară în secție de recuperare, medicină fizică, balneologie și extindere 

ambulator la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia” 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la dezbateri şi la vot domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 251.  

 

Proiectul de hotărâre nr. 234/29 noiembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală și schimbare de destinație din 

școală  postliceală sanitară în secție de recuperare, medicină fizică, balneologie și extindere 

ambulator la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia” a fost aprobat cu un număr de 31 voturi 

„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 251/12 decembrie 2019 

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 

FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 
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SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela 

Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 
Nu a participat la vot domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

5. Proiect de hotărâre nr. 235/29 noiembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase 

din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș” 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la dezbateri şi la vot domnu’ consilier judeţean Prodan Ghorghe Lucian. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 252.  

 

Proiectul de hotărâre nr. 235/29 noiembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase 

din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș” a fost aprobat cu un număr de 31 

voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 252/12 decembrie 

2019 
31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 

FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 

SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela 

Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 
Nu a participat la vot domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 

6. Proiect de hotărâre nr. 236/3 decembrie 2019 privind aprobarea modificării Statului 

de funcţii şi a Regulamentului  de organizare şi funcţionare al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Aiud 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la dezbateri şi la vot domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 253.  

 

Proiectul de hotărâre nr. 236/3 decembrie 2019 privind aprobarea modificării Statului 

de funcţii şi a Regulamentului  de organizare şi funcţionare al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Aiud  a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 253/12 decembrie 2019 
31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 

FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 

SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela 

Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 
Nu a participat la vot domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

7. Proiect de hotărâre nr. 237/3 decembrie 2019 privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului - casă şi teren intravilan - monument istoric, situat administrativ 

în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 9C, judeţul Alba, înscris în CF nr. 95175 Alba 

Iulia sub nr. cad/topo 95175 Alba Iulia 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
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 Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 32 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 254.  

 

Proiectul de hotărâre nr. 237/3 decembrie 2019 privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului - casă şi teren intravilan - monument istoric, situat administrativ 

în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 9C, judeţul Alba, înscris în CF nr. 95175 Alba 

Iulia sub nr. cad/topo 95175 Alba Iulia a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind 

adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 254/12 decembrie 2019 

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 

FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU 

Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 

TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

8. Proiect de hotărâre nr. 238/4 decembrie 2019 privind aprobarea modificării Statului 

de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 32 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 255.  

 

Proiectul de hotărâre nr. 238/4 decembrie 2019 privind aprobarea modificării Statului 

de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba a fost aprobat cu un număr 

de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 255/12 

decembrie 2019 
32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 

FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU 
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Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 

TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

9. Proiect de hotărâre nr. 239/4 decembrie 2019 privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la dezbateri şi la vot domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 256.  

 

Proiectul de hotărâre nr. 239/4 decembrie 2019 privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a fost 

aprobată cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 256/12 decembrie 2019 
31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 

FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 

SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela 

Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 
Nu a participat la vot domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

10. Proiect de hotărâre nr. 240/5 decembrie 2019 privind aprobarea modificării și 

completării Regulamentului privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de 

interes județean a căilor de acces, a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activității 

comerciale, amenajări sau instalații în orice scop 

 

Avizele comisiilor de specialitate  
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 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 32 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 257.  

 

Proiectul de hotărâre nr. 240/5 decembrie 2019 privind aprobarea modificării și 

completării Regulamentului privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de 

interes județean a căilor de acces, a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activității 

comerciale, amenajări sau instalații în orice scop a fost aprobat cu un număr de 32 voturi 

„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257/12 decembrie 2019 

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 

FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU 

Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 

TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

11. Proiect de hotărâre nr. 241/5 decembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici actualizați la finalizarea lucrărilor și a cotei de cofinanțare la obiectivul 

„Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA 

UNIRII” 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 32 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 258.  
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Proiectul de hotărâre nr. 241/5 decembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizați la finalizarea lucrărilor și a cotei de cofinanțare la obiectivul 

„Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul Național al Unirii șiSala Unirii Alba Iulia - SALA 

UNIRII” a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 258/12 decembrie 2019 
 

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 

FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU 

Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 

TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

12. Proiect de hotărâre 201/16 octombrie 2019 privind stabilirea de taxe locale şi tarife 

datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2020 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la dezbateri şi la vot domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian 

pentru că sunt supuse aprobării şi taxe pentru Spital.  

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Comisia nr. 5, fără aviz. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

Am văzut câteva tarife la servicii medicale, crescute cu 10 cu 15 lei.  

E o actualizare a preţurilor sau la toate s-a crescut cu 10 - 15 lei? 

Eventual ce anume a dus la creşterea acestor...? 

 Domnul Marian Florin AITAI - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba: 

Se vede foarte clar în Raportul de specialitate, tarifele vechi şi tarifele noi.  

Tarifele noi sunt propuse de către şefii instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean şi 

sunt conform legii.  

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

Zice legea că trebuie să le crească cu încă... un procent? 
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 Domnul Marian Florin AITAI - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba: 

Nu, nu e obligatoriu, se poate... 

Au crescut absolut toate cheltuielile, a crescut curentul, a crescut gazul, inflaţia, reactivii 

...şi aşa mai departe. 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

Reactivii. 

Mulţumesc. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Abţinere din partea domnilor consilieri judeţeni Luca Nicolae şi Mureşan Corneliu.  

Cu un număr de 29 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 259. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 201/16 octombrie 2019 privind stabilirea de taxe locale şi 

tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2020 a fost aprobat cu un număr de 

29 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 259/12 decembrie 

2019 
29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 

FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, MATEI 

Ioan, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, 

PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 

Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

2 abțineri din partea domnilor consilieri județeni: LUCA Nicolae și MUREŞAN 

Corneliu. 

Nu a participat la vot domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Hai să vedem acuma, să facem un efort  

13. Proiect de hotărâre nr. 193/14 octombrie 2019 privind preluarea cotei de  1/2 părți 

asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al 

Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul 

public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Acum le ştiţi.  

Mai trebuie să facem un singur lucru, să votăm într-un fel. 

 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Un singur lucru. 

Aici avem un proiect cu care suntem în faţa faptului împlinit. 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 

A treia oară. 

 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

A treia oară, să discutăm. 

S-a discutat de două ori, prima dată s-a dus pe chestiune de fonduri europene, a doua oară 

când am intervenit în cadrul şedinţei de consiliu judeţean ziceam de Compania Naţională de 

Investiţii, există o adresă acolo. 

Există un da sau un nu, n-am primit niciun răspuns vis-a-vis de aceste acţiuni, dacă au 

existat sau nu au existat.  

De asemenea, vorbeam de un precedent, să nu creem un precedent, că s-ar putea ca anul 

următor, anul viitor, să vină UAT Sebeş, UAT Cugir sau aşa mai departe, orice UAT poate să 

solicite o chestiune de acest gen şi va trebui să spunem nu. 

Pentru că evident nu avem buget sau nu avem un plan vis-a-vis de ceea ce vrem să facem 

peste un an, peste doi sau peste zece ani.  

Deci nu există un plan privind aceste investiţii, având în vedere că nu există o strategie, 

având în vedere că nu avem adresele astea depuse, deci să fie clar de la început...      

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Am înţeles. 

 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Nu-mi doresc să zic primarul asta trebuie să primească şi ăsta nu trebuie, că suntem într-o 

situaţie destul de deosebită. 

Avem precedent cu Blajul şi le-am repetat de fiecare dată.  

Drept urmare, mă şi bucuram să văd o adresă, cel puţin la Compania Naţională de 

Investiţii, să spună domnule vrem să facem treaba asta, e perfect legală şi - se poate sau nu se 

poate, se încadrează sau nu se încadrează, nu există nu există, bun!  

Mergând mai departe, luaţi în considerare riscul ca anul următor, anul viitor să avem 

adrese de genul ăsta şi de la alte UAT-uri?   

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Eu zic că nu este un risc, vă răspund la ce aţi spus până acum. 

Este un proiect care presupune înfiinţarea unui Centru multicultural, care înseamnă 

româna, maghiară, germană şi alte culturi.  

Noi trebuie să intrăm în parteneriat cu consiliul local, ca împreună să căutăm sursele de 

finanţare. Că sunt fonduri europene, că sunt fonduri guvernamentale şi aşa mai departe, care se 

pot completa unele cu altele…  

Deci, momentul este acum şi cum aţi spus şi dumneavoastră şi am spus şi rândul trecut, 

urmează paşii ceilalţi pentru identificarea sursei de finanţare. Este aşa, am înţeles-o şi nu ne-am 

contrazis niciodată în chestia asta.  

În ceea ce priveşte celelate, dacă sunt aşa cum este acest proiect, de interes public 

judeţean, că lucrul ăsta trebuie făcut, da, o să mergem şi cu alţii, dacă constatăm împreună asta.  

 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Există o sumă anume, cu care noi ne putem antrena în fiecare an cu o cotă anume din 

Bugetul...legal, cum avem la sport 5% din Bugetul Consiliului...? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Nu, putem oricât. Nici la sport nu mai este limitat. 

 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Deci nu mai avem nicio limită de sumă? 

Mă refer, legal, putem să ne antrenăm la orice proiect de genul ăsta? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Care sunt de interes public judeţean! 

 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Am înţeles. Mulţumesc. 

 Domnul consilier județean Marcel Simion: 
Am impresia că noi uităm esenţa acestui proiect de hotărâre. 
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Discutăm despre o istituţie publică de cultură, despre un oraş care este multicultural, cu 

minorităţi naţionale, discutăm despre obligaţia pe care noi ca şi consiliu judeţean o avem să 

sprijinim toate UAT-urile care sunt în subordinea noastră. 

Pornind de la aceste elemente, discutăm despre o chestiune publică şi avem obligaţia de a 

face lucrul ăsta şi nu să ne găsim tot felul de subrefugii, să nu contribuim, că vine un alt UAT. 

Foarte bine, să vină toate UAT-urile din judeţ, să se asocieze cu Consiliul Judeţean şi noi 

să avem ştiinţa necesară şi posibilitatea prin aparatul care-l avem, să găsim şi finanţare, să 

sprijinim toate UAT-urile pentru că noi avem o forţă mai mare decât UAT-urile de la nivelul 

localităţii.  

Cred că a fost o chestie total la nealocul ei, să discutăm a treia oară un astfel de proiect de 

hotărâre deosebit de important, important este că primarii din UAT-uri îşi doresc să dezvolte 

comunităţile, iar noi avem obligaţia cu atât mai mult să-i sprijinim.  

Iar finanţarea, bineînţeles că o vom găsi în termeni legali, bugetul va fi constituit în acest 

sens, este o chestiune publică şi Aiudul are nevoie stringentă, pentru dezvoltarea lui şi pe acest 

aspect multicultural pe care-l are această instituţie publică.  

Vă mulţumesc.      

            Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Domnul Simion, nu am zis că nu sunt de acord, ce punctam eu?  

E că nu avem nimic de genul adresă de un alt tip de finaţare, decât strict, mergem la 

Consiliul Judeţean şi ne asociem cu Consiliul Judeţean şi aici... 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Eu am înţeles, e o sugestie de care trebuie să ţinem seama, am mai discutat şi în particular 

asta şi cu domnul profesor şi e corect să ne punem întrebări şi să restricţionăm ridicând probleme 

de genul ăsta.  

Vă mulţumesc.  

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

9 abţineri din partea grupului de consilieri judeţeni ai PSD,  

23 de voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 260  

Nu am spus la început, ca să nu influenţez votul, în sală sunt prezenţi doamna primar, 

doamna viceprimar şi administratorul public al municipiului Aiud. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Au venit s-o felicite pe doamna consilier, ca să ştiţi, nu pentru presiune.  

 

Proiectul de hotărâre nr. 193/14 octombrie 2019 privind preluarea cotei de  1/2 părți 

asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al 

Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul 

public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba a fost aprobat cu un 

număr de 23 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 260/12 

decembrie 2019 
23 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, FULEA 

Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, MORAR Mihai Lucian, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, PONORAN Tudor, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 

Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
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9 abțineri din partea domnilor consilieri județeni: DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MUREŞAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 

PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin și SANDEA Dorin-Gheorghe. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

14. Proiect de hotărâre nr. 202/16 octombrie 2019 privind aprobarea Acordului de 

asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - 

Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate 

al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”....şi de aici pornim 

partea de care vorbea şi domnu’ Luca 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

9 abţineri din partea grupului de consilieri judeţeni ai PSD. 

23 de voturi pentru. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 261. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 202/16 octombrie 2019 privind aprobarea Acordului de 

asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - 

Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate 

al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” a fost aprobat cu un 

număr de 23 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 261/12 

decembrie 2019 
23 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, FULEA 

Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, MORAR Mihai Lucian, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, PONORAN Tudor, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 

Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

9 abțineri din partea domnilor consilieri județeni: DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MUREŞAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 

PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin și SANDEA Dorin-Gheorghe. 

 

Continuă şedinţa cu proiectele de hotărâri înscrise suplimentar pe ordinea de zi 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Continuăm cu ordinea de zi suplimentară:  
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1. Proiect de hotărâre nr. 242/6 decembrie 2019 cu privire la  acordarea unui mandat 

special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societătea 

„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA.  

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean TĂTAR Virgil. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la dezbateri şi la vot domnul consilier judeţean Tătar Virgil. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

 

Domnul consilier județean Simion CREȚU: 

În Adunarea Generală de la Societatea Comercială „Drumuri şi Poduri”, în mod normal 

cei 33 de consilieri ar reprezenta acţionariatul, cu capitalul 100%.  

Noi prin hotărâre am decis ca acestă atribuţie pe care o avem conform legii, s-o delegăm 

unei persoane.  

Nu ştiu, e bine? E rău? Persoana bănuiesc că e competentă, că există executiv care ştie 

oamenii care-i pune. 

Dar ce observăm din materialele care ni se prezintă, eu n-am cerut mai mult dar o să 

încep să cer materiale în clar, că această societate are mari probleme, din ce în ce mai mari. 

E vorba tot de datorii, acuma nu poate funcţiona, iară linie de credit?  

Am văzut că la art. 1 se propune să nominalizeze un auditor financiar.  

Sper ca doamna care ne reprezintă, nu ştiu de ce nu vine în faţa consiliului judeţean, 

persoanele astea să le vedem şi noi, că noi lucrăm cu nişte umbre, directorii de instituţii nu vin, 

trimit acolo, noi nu putem să-i deranjăm de la program că au oră de audienţă, sau ştiu eu ce 

program au ei, încărcat cu atribuţii, cu teren, să vină şi dânsa când îşi susţine materialele, să ne 

explice, să întrebăm şi noi. 

Să vedem că dacă dumneavoastră trebuie să ştiţi cei care suntem mai vechi, în zona asta 

sau în zona publică a judeţului Alba, că această societate s-a propus de mai multe ori în discuţii 

ca să se privatizeze sau să nu se privatizeze.  

Acuma nu ştiu eu dacă ea nu este într-un risc de declin, de decapitalizare şi atunci să 

vedem ce plătim acolo şi ce plătim în altă parte utilizând servicii sau să o facem a noastră, să fie 

o societate puternică de care să fim mândri. Dar pentru asta vă spun că trebuie management 

corespunzător.  

Nu mă refer la persoane care nu le recunosc, am văzut CV-urile, nu vreau să fac niciun 

comentariu, eu cred că toţi oamenii-s pregătiţi pentru ceva, dar aicea trebuie cineva să se implice, 

avem aparat executiv de calitate, oameni pregătiţi în meserie care pot să supravegheze acest 

fenomen.  

Asta e situaţia şi ce se întâmplă, zic eu retoric că nu vreau un răspuns, că aicea nu mi-l 

puteţi da, dacă nu aprobăm linia asta de credit?  

Ce s-ar întâmpla?      

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Domul director Aitai explicaţi 

 Domnul Marian Florin AITAI - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba: 

Ştiţi că luna trecută am introdus o rectificare de buget la Societatea DPL şi lucrurile stau 

mult mai bine decât au fost prevederile bugetare, se măreşte şi cifra de afaceri şi suntem convinşi 

că o să fie pe profit anul ăsta Societatea.  



21 

 

Linia de credit este necesară pentru că are lucrări executate pe PNDL, de peste 3 milioane 

de lei şi dacă sunt sincope şi nu se plătesc facturile respective, să aibă o linie de credit deschisă.   

Domnul consilier județean Simion CREȚU: 

Creditul diminuează practic profitul... 

 Domnul Marian Florin AITAI - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba: 

Aşa este, dar e un credit fără garanţie. 

Domnul consilier județean Simion CREȚU: 

Mi se pare uzura morală mare, acolo e necesar de un program de investiţii dacă vrei să fi 

competitiv.   

 Domnul Marian Florin AITAI - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba: 

Aşa este. 

Domnul consilier județean Simion CREȚU: 

Sunt altele mai bune.  

Mă opresc aicea, bineînţeles până nu mă documentez, o să votez acest proiect de hotărâre.  

Mi se pare corect, că e societatea noastră şi moral măcar suntem implicaţi dar cred că 

trebuie s-o limpezim.  

Mulţumesc.    

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Abţineri din partea domnilor consilieri judeţeni Dorin Sandea, Radu Călin, Luca Nicolae, 

Mureşan Corneliu, Prodan Gheorghe Lucian, Oţoiu Marcel, Puşcă Nicolae, Matei Ioan, Dumitru 

Bogdan Mihai, Feneşer Gheorghe şi Fulea Ioan. În total 11 abţineri,  

Cu un număr de 20 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 262  

Domnul consilier judeţean Tătar Virgil n-a participat la dezbateri şi la vot. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 242/6 decembrie 2019 cu privire la  acordarea unui mandat 

special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societătea 

„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA a fost aprobat cu un număr de 20 voturi „pentru”, fiind 

adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 262/12 decembrie 2019 

20 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, 

HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, PONORAN 

Tudor, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia 

și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

11 abțineri din partea domnilor consilieri județeni: DUMITRU Bogdan Mihai, FULEA 

Ioan, FENEŞER Gheorghe, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MUREŞAN Corneliu, OȚOIU 

Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin și SANDEA Dorin-

Gheorghe. 

Nu a participat la vot domnul consilier județean TĂTAR Virgil. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

2. Proiect de hotărâre nr. 243/6 decembrie 2019 pentru modificarea articolului 4 

alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind aprobarea 
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asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, cu modificările și completările ulterioare 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Comisia nr. 5, fără aviz. 

 

Domnul consilier județean Simion CREȚU: 

Asociaţiile astea, în care noi intrăm ca membri, au un scop.  

Deci asociaţiunile şi fundaţiile, după Legea nr. 21/1924, se făceau domnule secretar, în 

scopul îndeplinirii unui scop ideal, se zicea ceva ca să faci.  

Păi, majoritatea asociaţiilor care le-am văzut au fost pe zona de dezvoltare şi pe zona 

socială, culturală, mă rog, spectru foarte larg, deci prin combinaţii în foarte multe chestiuni de 

astea. 

Important e în dezvoltare, în orice construcţie, din când în când, ca şi în viaţă, mai tragi 

linia, să vezi, de doi ani, ce se întâmplă? 

Că foarte mulţi îmi spun mie, vin şi-mi spun de dezvoltare şi se plâng că nu-i bagă nimeni 

în seamă sau că nu găsesc fonduri, că fondurile parcă s-ar găsi aşa pe deal. 

Noi avem o asociaţie înregistrată juridic. 

Bun, aveţi o asociaţie, dar când v-aţi făcut asociaţia vă gândiţi şi la ce face. 

Nu, şi de asta zic, în astea va trebui să mai tragem şi noi o linie să vedem bă, Judeţul 

avem 15 asociaţii undeva într-un material. 

Să vedem ce am făcut în aia, aici vrem să facem un drum pe vârful muntelui, nu ştiu dacă 

se poate face şi cine bagă banii şi cine bagă milioanele, de unde le iei?  

Că în mod normal, orice investiţie care o faci, nu mă refer la astea trei... 

Că e de perspectivă, ar avea un viitor, în zona respectivă 

Dar se face pe baza unei analize cost-beneficiu, şi normal nici banul de la buget nu poţi 

să-l bagi acolo, dacă nu-ţi rezultă o documentaţie şi nu-i fezabilă afacerea respectivă, chiar dacă-i 

afacere publică. 

Faci un drum pietruit, stau acolo 70 de oameni şi îl faci social ăla, nu are indicatori 

economici, acela numai plăteşte întreţinerea după, de la buget pentru activităţi sociale.  

Atâta am avut de intervenit.        

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

23 de voturi pentru, 9 abţineri din partea grupului de consilieri judeţeni ai PSD. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 263.  

Mai fac încă o dată menţiunea că la această Asociaţie de Dezvoltare noi am aderat din 

2017 şi acum am schimbat doar reprezentantul.  

 

Proiectul de hotărâre nr. 243/6 decembrie 2019 pentru modificarea articolului 4 

alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind aprobarea 

asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, cu modificările și completările ulterioare a fost 

aprobat cu un număr de 23 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 263/12 decembrie 2019 
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23 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, FULEA 

Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, MORAR Mihai Lucian, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, PONORAN Tudor, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 

Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

9 abțineri din partea domnilor consilieri județeni: DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MUREŞAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 

PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin și SANDEA Dorin-Gheorghe. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

3.  Proiect de hotărâre nr. 244/6 decembrie 2019 privind aprobarea conturilor de 

execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a 

bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

pentru trimestrul IV al anului 2019 

 

Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni CREŢU Simion, MUREŞAN 

Corneliu, MORAR Mihai Lucian, PRODAN Gheorghe Lucian, RADU Călin și TĂTAR Virgil. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la dezbateri şi la vot domnii consilieri judeţeni Radu, Mureşan, Prodan, 

Puşcă, Tărtar, Stănescu şi Creţu. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Comisia nr. 5, fără aviz. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 26 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 264. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 244/6 decembrie 2019 privind aprobarea conturilor de 

execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a 

bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

pentru trimestrul IV al anului 2019 a fost aprobat cu un număr de 26 voturi „pentru”, fiind 

adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 264/12 decembrie 2019 
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26 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, 

FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI 

Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, 

SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 

TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

Nu au participat la vot domnii consilieri județeni CREŢU Simion, MUREŞAN Corneliu, 

MORAR Mihai Lucian, PRODAN Gheorghe Lucian, RADU Călin și TĂTAR Virgil. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

4. Proiect de hotărâre nr. 245/9 decembrie 2019 privind aprobarea organizării și 

desfășurării unei vizitei de lucru a delegației provinciei înfrățite Gansu din Republica Populară 

Chineză în Judeţul Alba, România 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Comisia nr. 5, fără aviz. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 32 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 265. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 245/9 decembrie 2019 privind aprobarea organizării și 

desfășurării unei vizitei de lucru a delegației provinciei înfrățite Gansu din Republica Populară 

Chineză în Judeţul Alba, România a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind 

adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/12 decembrie 2019 

 

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 

FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU 

Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 

TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 

5. Proiect de hotărâre nr. 246/10 decembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală - Post Trafo Spital” (medie 

tensiune) la Spitalul Județean de Urgență Alba 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 266. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 246/10 decembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală - Post Trafo Spital” (medie 

tensiune) la Spitalul Județean de Urgență Alba a fost aprobat cu un număr de 31 voturi 

„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 266/12 decembrie 2019 

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 

FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 

SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela 

Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 
Nu a participat la vot domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

6. Proiect de hotărâre nr. 247/10 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 91/12 aprilie 2019 pentru aprobarea 

repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei 

de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2019, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni PUŞCĂ Nicolae, STĂNESCU 

Vasile și TĂTAR Virgil. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
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Nu participă la dezbateri şi la vot domnii consilieri judeţeni Tărtar Virgil, Stănescu 

Vasile... 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Comisia nr. 5, fără aviz. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

O intervenţie: voiam să-l rog pe colegul Albani, la sfârşitul şedinţei să ne spună câte ceva 

vis-a-vis de întâlnirea ATOP Alba – ATOP Bihor avută la Arieşeni, dar având în vedere 

proiectul acesta, am decis să intervin un pic mai repede.  

Se pune problema în felul următor: sunt primării care primesc foarte mulţi bani, şi e un 

lucru bun, dar sunt primării care primesc chiar puţini vis-a-vis de necesarul din zonă.  

Necesarul de la Arieşeni este unul foarte clar şi cât se poate de bine construit.  

În zona aceea de pârtie, iarna e o problemă cu parcările, povesteam cu primarul, zicea că 

bani din bugetul local prea puţini pot să susţină ceea ce înseamnă amenajări parcări acolo.  

Aşadar, vă rog frumos pe viitor să vă uitaţi şi către aceste comune, unde din diverse 

motive, că vorbim de Arieşeni, că vorbim de oricare, dar să putem aloca nişte sume un pic mai 

mari, astfel încât să ne ajute. 

Cel puţin la Arieşeni ştiti problema cu traficul, fluidizarea traficului e o problemă iarna, 

discutam cu ceilalţi de la Bihor, discuţiile la ei au început undeva în februarie-martie, vis-a-vis 

de organizarea pe sezonul de iarnă.  

Noi ne-am trezit acolo în decembrie să facem o discuţie, eram chiar codaşii, cel puţin era 

ruşinos din partea noastră. Nu aveam un plan clar, vis-a-vis de câte locuri de parcare, unde se 

poate parca, unde e domneiul public, unde e domeniul privat.  

Doresc o colaborare mai intensă între Consiliul Judeţean şi Primării. Asta vă rog.  

Mulţumesc.            

Domnul consilier județean Simion CREȚU: 

Mă simt dator faţă de domnul coleg, distins, să dau nişte explicaţii datorită faptului că 

datorită vârstei, am parcurs anumite etape.  

Deci acum vreo 23 de ani 24, tu cred că erai recent stagiar, venisei la Consiliul Judeţean. 

Consiliul Judeţean aveam la buget, făceam o listă plăţi-proiecte în care plăteam anumite 

documentaţii pe care le făceam în fiecare an.  

Şi a fost comandat şi plătit de Consiliul Judeţean un Plan Urbanistic General.  

Atunci era foarte, ce să zic, curajos, un lanţ de 7 pârtii cu tot şi cum să arate zona 

respectivă.  

Două hoteluri cu parcări, cu tot ce trebuie.  

Vreau să vă spun, ca să nu credeţi că e o problemă personală, eu cu primarul de la 

Arieşeni am fost coleg de partid, în PNL şi în relaţii personale am fost şi sunt foarte bun.  

Dintr-o supărare, că i-am explicat, nu ştiu chiar care a fost substratul lui, nu prea intru în 

viaţa oamenilor, el s-a despărţit de Consiliul Judeţean, că face singur, îşi duce singur la 

îndeplinire acest PUG.  

Bineînţeles, îi lipseau foarte multe. 

N-aveai oameni, n-aveai bani, şi aşa mai departe. 
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A făcut nişte vizite de studiu, au mai venit pe acolo nişte ...chestiuni din astea. 

Şi lucrurile au rămas aşa, cam mai rudimentare. În plus de asta, s-or gasit nişte metode, 

din punctul meu de vedere personal, nişte modele proaste de administrare...deci când ai făcut 

firul ăla pe care urci, telescaunul respectiv, ei l-or concesionat, închiriat la un băiat din 

Timişoara, care dădea o cotă fixă şi ăla lua “mălaiul” cu braţele şi la Primărie dădea atât.  

Parcări n-o fost în stare să amenajeze, da’ parcările ăstea se fac cu regim, adică faci bani 

de acolo, tot ce-i acolo lângă pârtie – terenurile respective, le-or concesionat.  

Deci în loc să faci bani pentru staţiune, din punctul meu de vedere n-o fost bine 

administrat.  

Acum domnul primar, cred ca vrea să spună la Consiliul Judeţean ce vrea. Eu vreau să vă 

mai spun că mai sunt vreo 50 de locuri în ţară care au documentaţii pentru schi. 

Gârda a făcut acolo în parteneriat public-privat o pârtie, expoziţia era bună, nordică, dar 

nu s-o putut finaliza că partea de jos era privată şi nu s-or înţeles, erau probabil bani mulţi şi s-or 

lasat.  

Scărişoara n-o avut curajul ăsta, nu avea cum, că e mai strâmtă valea, dar Albacul o făcut 

o pârtie, iar, foarte bună, dar acolo nu stă zăpada, expoziţia fiind sudică.  

La Horea s-o făcut o pârtie, „unde întoarnă uliul”, dacă ştiţi. 

Abrudul şi-o făcut, toţi îşi fac mici pârtii, în loc să facă toţi împreună, facem pârtia de la 

Arieşeni. 

Şi chestiile se observă cu ochiul liber, şi domnul coleg, că dacă ai trecut dealul la Bihor, 

ai văzut, parcă esti în altă ţară. 

De ce, ştiţi?  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Da, mulţumim.  

Vă spune domnu’ Albani, un minut, nu mai mult, ca să nu ne mai lungim… 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

Sunt perfect de acord cu ce a spus domnul Creţu, asta este realitatea.  

Din ceea ce s-a întâmplat în judeţul  Alba pe domeniul schiabil, exact aşa i-am propus 

domnului primar, pentru a accesa proiecte împreună cu Consiliul Judeţean, în primul rând trebuie 

să vină să le propună, pentru că exact aşa cum a spus domnul Creţu, nu putem intra în ograda 

primarului. 

El trebuie să vină, dar problema acolo este că nu se ştie ce se vrea. Aia e problema 

principală.  

Deplasarea făcută saptămâna trecută, din punctul meu de vedere, e că a fost târzie, dar 

este un început. 

Colegii de la Bihor, pentru că am făcut întâlnirea în comun, primarii din cele două 

comune de la graniţa cu judeţul Alba, fără supărare, părerea mea e că sunt mult mai implicaţi în 

tot ceea ce înseamnă partea de domeniu schiabil, s-au organizat foarte bine la nivel de comună.  

Spre deosebire de noi, ei au mici taxe de turism, comuna Arieşeni nu are deloc. 

La cazare, aşa că până când aşteptăm ca banii să cadă din cer, trebuie implicare în 

principal de la primarul din Arieşeni, să vină cu proiecte. 

El ştie ce are acolo şi de ce are nevoie, el are toate datele, şi după care, dacă este 

posibilitate, printr-un parteneriat cu Consiliul Judeţean o să se analizeze atuncea.  

Dar până când n-o să vină domnul primar cu o propunere, nu prea avem ce discuta.      

 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Da, perfect de acord cu dumneavoastră, şi domnul Creţu zice şi domnul Albani, noi nu 

putem intra în comună.  

Păi dar eu vă spun un lucru, încă de mult, întotdeuna împăratul intra în curtea boierului... 

Domnul consilier județean Ioan UȚIU: 

Eu solicit ca la şedinţa următoare, să ni se prezinte dacă este posibil, starea de legalitate a 

construcţiilor de la Arieşeni, de la pârtii. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Trebuie să trimitem de la Inspecţia în Construcţii. 
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Noi am avut o asociere cu consiliul local pentru a dezvolta acel proiect,este un Plan 

Urbanistic care a fost început prin 2005-2006 şi pur şi simplu au dat o Hotărâre prin care ne-au 

scos afară din Proiect şi practic parteneriatul s-a terminat. Deci asta este situaţia.  

În ceea ce priveşte partea de legalitate a construcţiilor, noi am avut o perioadă în care 

voiam să implementăm acest proiect şi numai te luptai cu ei. 

Construiau ilegal, îi amendam cu maxim posibil şi ne trezeam că apărea o amendă 

antedatată, mai mică şi intrarea în legalitate.  

 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Domnule Preşedinte, aici ar trebui, părerea mea, şi e ultima intervenţie, să 

responsabilizăm şi pe cei care au pârtia concesionată. 

Ei au câştigul acolo, adică turişti pe pârtie şi tu nu faci nimica, numai să dai drumul la 

curent şi atât!. 

Şi în sensul ăsta, eu vă propun aşa, o chestiune: în ianuarie ne-am suit toţi în maşini şi am 

mers la Primărie, cum ziceam că împăratul intră în curtea boierului, mergem la Primărie şi-l 

luăm pe Primar şi-i zicem - Hai să vedem ce facem aicea. 

Că nu se mai poate altfel.   

Domnul consilier județean Cosmin ARION: 

Şi ca o completare, ce vreau să vă zic e faptul că pârtia de la Arieşeni, pe care se urcă la 

teleschi, este cu tariful cel mai scump din ţară. Am schi-ul ca pasiune şi mai merg prin ţară, dar 

la Arieşeni este una din cele mai scumpe urcări la nivel de ţară.    

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Sunt lucruri care ţin de noi şi care nu ţin de noi. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 29 voturi pentru, nu au participat la dezbateri şi la vot domnii consilieri 

judeţeni Tărtar, Stănescu, Puşcă. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 267. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 247/10 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 91/12 aprilie 2019 pentru aprobarea 

repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei 

de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2019, cu modificările şi completările 

ulterioare a fost aprobat cu un număr de 29 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 267/12 decembrie 2019 
29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 

FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, RADU Călin, SANDEA 

Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, ŞARLEA Iuliana, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU 

Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 
Nu au participat la vot domnii consilieri județeni PUŞCĂ Nicolae, STĂNESCU Vasile și 

TĂTAR Virgil. 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 

7. Proiect de hotărâre nr. 248/10 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului general 

al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba si a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2019 

 

Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni CREŢU Simion, MUREŞAN 

Corneliu, MORAR Mihai Lucian, PRODAN Gheorghe Lucian, RADU Călin și TĂTAR Virgil. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Comisia nr. 5, fără aviz. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la vot domnii consilieri judeţeni Radu, Mureşan, Prodan, Morar, Tătar şi 

Creţu.  

Cu un număr de 27 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 268. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 248/10 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului general 

al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba si a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2019 a fost aprobat cu un 

număr de 26 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 268/12 

decembrie 2019 
26 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, 

FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI 

Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, 

SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 

TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

Nu au participat la vot domnii consilieri județeni CREŢU Simion, MUREŞAN Corneliu, 

MORAR Mihai Lucian, PRODAN Gheorghe Lucian, RADU Călin și TĂTAR Virgil. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

8. Proiect de hotărâre nr. 249/10 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/28 iunie 2019 pentru aprobarea repartizării pe 
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unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru 

elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a 

Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 32 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 269. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 249/10 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/28 iunie 2019 pentru aprobarea repartizării pe 

unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru 

elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a 

Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019 a fost aprobat cu un număr de 32 voturi 

„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 269/12 decembrie 2019 

 

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 

FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU 

Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 

TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

9. Proiect de hotărâre … 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

Domnule Preşedinte, o întrebare! 

De groapa de gunoi de la Galda de Jos, ce se mai ştie, când o să poată fi dată în 

administrare?  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

În ianuarie o să votăm reluarea procedurii. 

Se lucrează la Caietul de sarcini, s-au schimbat foarte mult legile, a trebuit sa refacă 

Caietul de sarcini 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

Înseamnă că o să mai stăm încă doi ani până... 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Noi sperăm că nu. Zi jumătate de an ca să fim mai optimişti! 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

Jumătate de an, apar contestaţii… 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Eu ce să fac dacă astea-s regulile!  

În ceea ce priveste partea de achiziţii le ştiţi şi le ştim cu toţii… 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

Ştiu, dar aşteptăm de trei ani de zile să nu mai plătim gunoiul nostru până la Târgu Jiu, 

Oradea ştiu şi eu unde se mai duce – pe lună, azi mâine o fi mai ieftin?! 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

9. Proiect de hotărâre nr. 250/10 decembrie 2019 privind aprobarea și semnarea 

Contractului de Asistentă pentru Proiectul: „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă 

uzată în Județul Alba, 2014 -2020” implementat de către Societatea Comercială „APA CTTA” 

S.A. Alba 

 

Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni COMȘA Cătălin Răzvan și 

FULEA Ioan.  

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la dezbateri şi la vot domnii consilieri judeţeni Fulea Ioan şi Comşa Cătălin 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Comisia nr. 5, fără aviz. 

 

Domnul consilier județean Simion CREȚU: 

O chestiune mai generală, aşa, deci noi acuma suntem sub contract prin Societatea la care 

avem un capital majoritar substanţial, la un proiect finanţat prin POIM din Fondul European de 

Dezvoltare Regională.  

Bugetul Proiectului are 114 milioane de euro, din FEDER vin vreo 86,7 milioane de euro, 

13,26 milioane de euro dau bugetul de stat. 

Cofinanţare naţională, 2 milioane de euro autorităţile publice locale, care beneficiază de 

aceste Proiecte şi 12 milioane de euro e un împrumut luat de Societatea noastră de la Banca 

Europeană de Investiţii.  

Deci toate aceste lucruri, Contractul de împrumut s-o aprobat de către noi printr-o 

hotărâre, acuma avem un Contract de asistenţă ca să-şi precizeze poziţia, mă rog, nu am intrat în 

posesia lui decât chiar în dimineaţa asta şi n-am avut timp să-l citesc în amănunt,  

Dar le mai iau încă odata pe amândouă la mână, că pe mine m-o deranjat un pic când de 

exemplu în Adresa către noi, ni se menţionează ca firma VMB Partners, consultantul nostru 

pentru negocierile cu Banca Europeană de Investiţii a confirmat faptul ca acest contract de 

asistenţă pentru proiect poate fi semnat în forma prezentată.  

Deci când un partener vine să semnezi un contract în forma prezentată, el te jigneşte.  

Toate chestiunile astea la noi au fost de mare impact, pe aicea s-or discutat tot felul de 

motive. Eu cred că ar trebui să facem o chestiune transparentă şi domnii de le Societate, care 

bănuiesc că trebuiau să fie azi aici - nu cred că au timp, nu?  

Deci managerul trebuia să fie aici! Cine reprezintă persoana juridică, să fie de faţă să 

discutăm cu dânsul, să ne explice, că el îi cu job-ul ăsta, să vedem ce-i cu Contractul de asistenţă, 

ce-i cu împrumutul?  

Bani nu are Societatea, ştiţi până la urmă cine-i girantul...girantul îi tot Bugetul Judeţului, 

nu Societatea. Societatea ce are? Ea ia nişte taxe, îşi face tot felul de chestiuni acolo, ori le 
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organizează cum vrea, ia de la cetăţean – că noi de exemplu pe perioada Proiectului, în mod 

normal Banca Europeană de Investiţii... şi sunt sigur că-i aşa, nu ştiu chiar conţinutul actului...noi 

ne-am angajat şi cu evoluţia preţului la apă...care aţi văzut că Cugirul zice că “la noi vine mai 

aproape”, ălalaltu’ zice “nouă ne curge direct în chiuvetă” şi fiecare motivează...Şi atunci cred că 

ar trebui, că ce s-o facut?  

Pe vechiul Program Operaţional de Mediu au mai pus o sută şi ceva de milioane, s-o mai 

luat pe SAMTID unde iarăşi era o construcţie în care se plătea – o parte era trei din jumătate, sau 

cam aşa ceva, nu-mi amintesc exact montajul financiar. Şi s-o făcut pe diverse Programe 

PHARE, ISPA, PNDL tot felul de apă şi canal, care încă văd că Comisia Europeană nu-i prea 

mulţumită de modul în care merge la noi, şi modul în care se realizează, că noi am realizat aicea 

o strategie de a face Operator Regional pe România. Modul în care intervenim nu-i unitar.  

Aici ar trebui ca toate fondurile care se alocă, să fie complementare, cunoscute, să le poţi 

măsura, nu fiecare trage de unde vrea! Şi atunci rugămintea mea ar fi ca să fie o prezentare a 

acestui Program, având în vedere ca e un Program vital, la noi sunt realizări bune, suntem un 

judeţ în care avem asigurată resursa de apă, care practic prezintă o siguranţă pentru consumatori 

şi ar trebui să vină să avem o discuţie.  

Echipa de management sunt convins că cunoaşte foarte bine lucrurile astea, să ni le spună 

şi nouă Consiliului Judeţean, să mai... 

Firmele astea, ei nu vin nici când îşi prezintă Rapoartele de activitate, că n-ai pe cine 

întrerupe...deci nu vin, pe acia să-i vezi, îs convins că jumătate din consilieri nici eu nu ştiu dacă-

i mai cunosc pe toţi care-s la serviciile publice, şi de vreo 30 de ani trăiesc pe zona publică vrând 

nevrând...aşa, la câteva sute de metri de aici şi aici.  

Dar ar trebui să-i cunoaşteţi, sa spună, dacă nu comunicăm nu putem nici noi să-i 

sprijinim şi probabil, sunt probleme, că pietrele mari majoritatea le luăm noi...Ştiţi, ei fac Adresa, 

aprobaţi că ne-o spus cineva că-i bine, mi-au spus ăia că-i bine, voi aprobaţi că eu nici nu ştiu, 

mă abţin la vot că nu-mi place adresarea.  

E drept că ieri nu le-am găsit, mi le-o trimis Marian azi dimineaţă, am avut şi treaba că n-

am putut să-l citesc cu atenţie, acest Contract de asistenţă, care face Anexă din Contractul de 

împrumut, care-i Anexa, deci parte integrantă.  

Mulţumesc.                    

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Deci toată lumea pentru?  

29 de voturi pentru. 

Domnii consilieri judeţeni Fulea Ioan şi Comşa Cătălin nu au participat la dezbateri şi la 

vot.  

A fost adoptată Hotărârea nr. 270. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 250/10 decembrie 2019 privind aprobarea și semnarea 

Contractului de Asistentă pentru Proiectul: „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă 

uzată în Județul Alba, 2014 -2020” implementat de către Societatea Comercială „APA CTTA” 

S.A. Alba a fost aprobat cu un număr de 29 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 270/12 decembrie 2019 
29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel 

Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 

MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 
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Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, 

STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU 

Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

1 abținere din partea domnului consilier județean CREŢU Simion.  

Nu au participat la vot domnii consilieri județeni COMȘA Cătălin Răzvan și FULEA 

Ioan. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

10. Proiect de hotărâre nr. 253/11 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 210/24 octombrie 2019 privind aprobarea completării 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 32 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 271. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 253/11 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 210/24 octombrie 2019 privind aprobarea completării 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a fost aprobat cu un 

număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 271/12 

decembrie 2019 
32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  

COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 

FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU 

Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 

TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Mulţumim, după masă avem Best of Business şi vă invităm.  

Vă mulţumim mult, Sărbatori fericite. 

Sperăm să nu ne mai dea bani de la Guvern să trebuiască să ne adunăm. 

 

Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „ordinarăˮ a 

Consiliului Județean Alba din data de 12 decembrie 2019. 

 

PREŞEDINTE,                            SECRETAR GENERAL, 

           Ion DUMITREL                          Vasile BUMBU 

 

Redactat: Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba 


