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PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi, 10 aprilie 2020,  

cu ocazia şedinţei „extraordinară” a Consiliului Judeţean Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr. 223/6 aprilie 2020 pentru a se întruni în ședință „extraordinară”, în data de 10 

aprilie 2020, ora 10
00

, ședință care a avut loc în regim de videoconferință. 

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 30 consilieri judeţeni. 

Au fost prezenţi de asemenea on-line şi domnul DAN MIHAI POPESCU - administrator 

public al Judeţului Alba, domnişoara Elena OPRUŢA - director executiv adjunct, Direcţia 

dezvoltare şi bugete, domnul Paul Marius HAŢEGAN - şef serviciu, Serviciul administrativ, 

domnul Virgil Ştefan CĂRPINIŞAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - 

Serviciul administrarea domeniul public şi privat, informatică şi domnul Viorel LUCULESCU –

consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică, din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba. 

La ora 10
00

 domnul Vasile Bumbu - secretar general al Judeţului Alba, a facut prezenţa 

consilierilor judeţeni aflaţi on-line. 

 

Ședința a început la ora 10
00

. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Putem începe 

Sunt prezenţi 33 consilieri judeţeni astăzi. 

Şedinţa se desfăşoară în sistem de videoconferinţă. 

Dmnule Preşedinte, vă rog! 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Bună ziua dragi colegi! 

Mă bucur să vă aud sănătoşi! 

Am ajuns să facem şi o astfel de şedinţă, poate că ajungem cândva, fără să fim constrânşi 

de astfel de situaţii. 

Ne adaptăm la astfel de condiţii. 

Domnule secretar suntem în regim de videoconferinţă, vă rog să comunicaţi prezenţa! 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Sunt prezenţi on-line un număr de 33 de consilieri judeţeni. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Deci, toţi colegii noştri consilieri judeţeni sunt prezenţi. 

Rog consilierii judeţeni ca, în procesul de votare să respecte prevederile legale în ceea ce 

priveşte regimul juridic al incompabilităţilor şi conflictului de interese. 

Atenţie să nu votaţi în situaţia în care aţi putea fi în conflict de interese sau 

incompabilitate.  

 

Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion DUMITREL propune și solicită 

aprobarea suplimentării ordinii de zi inițială cu 5 proiecte de hotărâri, respectiv: 

1. Proiect de hotărâre nr. 81/7 aprilie 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 107E: Aiud (DN1) - 

Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ107D)” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 



2. Proiect de hotărâre nr. 82/7 aprilie 2020 cu privire la aprobarea la nivelul Județului 

Alba a listei produselor ce se vor distribui în cadrul  Programului pentru școli al României, 

precum și stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 

2022-2023Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre nr. 83/8 aprilie 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - Almașu Mare 

- Zlatna (DN 74)” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre nr. 84/9 aprilie 2020 privind aprobarea proiectului de contract 

având ca obiect delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 

municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Alba (Faza1 + Faza2)  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre nr. 85/9 aprilie 2020 privind aprobarea Caietului de sarcini 

aferent procedurii de atribuire a Contractului având ca obiect delegarea prin concesiune a 

operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem 

de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2) 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Am rugămintea de a aproba suplimentarea Ordinii de zi cu încă 5 proiecte pe care 

dumneavoastră le-aţi primit. 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Vă rog să spuneţi numai numărul proiectului. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Proiectul de hotărâre nr. 81/7 aprilie 2020, Proiectul de hotărâre nr. 82/7 aprilie 2020, 

Proiectul de hotărâre nr. 83/8 aprilie 2020, Proiectul de hotărâre nr. 84/9 aprilie 2020 şi 

Proiectul de hotărâre nr. 85/8 aprilie 2020.  

 

 Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă 5 proiecte de hotărâri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?     

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Am o rugăminte 

Pentru celeritate, interveniţi doar dacă sunt voturi împotrivă sau abţineri.  

Spuneţi dumneavoastră!  

Nu sunt  voturi împotrivă sau abţineri  

Mulţumesc, 33 de voturi pentru. 

 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 33 voturi „pentru”: domnul președinte 

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

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

Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 

CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA 

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

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

PRODAN Gheorghe Lucian, 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 

 



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

care a fost aprobată suplimentarea ordinii de zi 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Aprobarea Ordinea de zi în ansamblul ei,  

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Sunt voturi împotrivă sau abţineri?  

Mulţumesc! 

33 de voturi pentru.  

 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 78/10 aprilie 2020 

  Propunerea a fost aprobată cu un număr de 33 voturi „pentru”: domnul președinte 

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

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

Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 

CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA 

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

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

PRODAN Gheorghe Lucian, 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 

 

Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Ordinea de zi iniţială:  

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

Județean Alba din data de 20 martie 2020, redactat de Secretarul general al Județului Alba, 

Vasile Bumbu 

 

Se trece la votul asupra Procesului verbal al şedinţei din data de 20 martie 2020 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Sunt voturi împotrivă sau abţineri, vă rog să comunicaţi!  

Mulţumesc. 

 

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

data de 20 martie 2020 a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 79/10 aprilie 2020 

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

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

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

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

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

2. Proiect de hotărâre nr. 75/6 aprilie 2020 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții ,,REABILITARE ENERGETICĂ SPITAL 

PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD”, faza Proiect Tehnic, a Devizului general şi a Actului adiţional 

nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 9718/1523/25.05.2017 încheiat între Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului 

 

Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni CREŢU Simion şi 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 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: 

Domnii consilieri județeni Creţu Simion şi Prodan Gheorghe Lucian nu participă la vot. 

Nominalizaţi voturi împotrivă! 

Nu sunt.  

Abţineri? 

Nu sunt. 

31 de voturi pentru. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 75/6 aprilie 2020 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții ,,REABILITARE ENERGETICĂ SPITAL 

PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD”, faza Proiect Tehnic, a Devizului general şi a Actului adiţional 

nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 9718/1523/25.05.2017 încheiat între Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului a fost aprobat 

cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

80/10 aprilie 2020 

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, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER 

Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, 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 au participat la vot domnii consilieri județeni CREŢU Simion şi PRODAN Gheorghe 

Lucian. 



Domnul președinte Ion DUMITREL: 

3. Proiect de hotărâre nr. 76/6 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea articolului 

2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi 

utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni PRODAN Gheorghe Lucian, 

RADU Călin şi TĂTAR Virgil. 

 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Am avut un Amendament care a primit Aviz negativ în Comisie şi proiectul are Aviz 

favorabil... 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu dezbatem proiectul de hotărâre care are obiect bugetul. 

Este în dezbatere proiectul de hotărâre cu excedentul! 

 

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, 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: 

Domnii consilieri județeni Prodan Gheorghe Lucian şi Radu Călin nu participă la vot. 

Domnul consilier judeţean Virgil TĂTAR: 

Nu particip. 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nominalizaţi voturi împotrivă! 

Nu sunt. 

Abţineri? 

Nu sunt. 

30 de voturi pentru. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 76/6 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea 

articolului 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020  privind 

constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020, cu modificările şi 

completările ulterioare a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 81/10 aprilie 2020 

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

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

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 



FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

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 PRODAN Gheorghe Lucian, RADU 

Călin şi TĂTAR Virgil. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

4. Proiect de hotărâre nr. 77/6 aprilie 2020 privind rectificarea bugetului general al 

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni CREŢU Simion, FULEA Ioan, 

MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, PRODAN Gheorghe Lucian, RADU Călin şi 

TĂTAR Virgil. 

 

A fost propus un Amendament din partea domnului consilier judeţean LUCA Nicolae. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Este un Amendament din partea domnului consilier judeţean Luca Nicolae. 

Va fi supus la vot acest Amendament, după Avizele comisiilor. 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Da, am avut un Amendament 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, pentru proiect Aviz favorabil, pentru Amendament – nu, a fost respins. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Avizul Comisiei 3 este favorabil, pe Amendament – respingere. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Comisia nr. 5, Aviz favorabil, pe Amendament a fost Aviz negativ. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, Aviz favorabil pe proiect, pe Amendament – respins. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Va fi supus la vot Amendamentul! 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Domnule Preşedinte, aici vreau să iau eu un pic legătura! 

Am văzut că în comisiile de specialitate în care s-a discutat Amendamentul, s-a primit o 

respingere. 

Am şi discutat ieri, situaţia, de ce am depus acest Amendament.  

Acum presupun că până la urmă a fost pus la dispoziţia fiecărei comisii, a putut fi citit şi 

până la urmă cred că aţi observat că sumele propuse de mine pentru a fi retrase sunt în general de 

la Proiecte care nu afectează funcţionarea nici a Consiliul Judeţean, nici a instituţiilor din 

subordinea acestuia.  

De asemenea, sunt convins că sumele propuse pentru retragere, nu vor afecta 

funcţionarea sau desfăşurarea Proiectelor în măsura în care acestea vor fi ţinute.  

De ce spun acest lucru? Pentru că dacă e sa ne uităm punctual la...vă dau două exemple: 

la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, avem din Anexa 25, iau Proiectul nr. 15 – Conferinţa 



Naţională „Viva Transilvania”, aici iniţial am avut suma de 57 de mii de lei alocată, ulterior 

dumneavoastră aţi...  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Am tăiat din bani da, da. 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Redus la 50 de mii, condiţie în care ca şi indicatori de performanţă aveţi estimarea 

participării a unui număr de 30 de specialişti.  

Practic, în ambele proiecte, aici avem acelaşi număr de specialişti, cu o sumă mai mică. 

Sunt convins că aici s-a discutat şi se poate duce până la...    

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Am înţeles, am înţeles idea dumneavoastră… 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Vă mai dau un exemplu... 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Dar mai scurt, să nu ieşim din timpul alocat, vă rog! 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Nu e nicio problemă, că le repornim din nou... 

Vă mai dau un exemplu: la Conferinţa de Pace de la Paris, unde e un Simpozion 

internaţional, punctul 17 din aceeaşi Anexă, sumă iniţială 150 de mii, suma rectificată 54 de mii. 

Deci vorbim de bani retraşi de la diverse Proiecte făra a schimba indicatorii de 

performanţă aprobaţi.  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Am înţeles, hai să vă spun… 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Periind acest buget, am găsit la fel 

Avem cheltuieli pentru servicii recreative, sport pe anul 2020, bun – Sala Polivalentă de 

la Blaj, unde se alocă o sumă foarte mare...  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Acolo e din excedent… 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Eu sunt de acord, acolo se plăteşte din excedent. Banii din excedent pot fi folosiţi pentru 

cheltuieli, de exemplu cumpărarea de mijloace fixe fără nicio problemă, dar ceea ce am propus 

eu, banii din excedent de aici, să fie mutaţi către Spitalul Judeţean, către Spitalul de la Aiud, 

exact pe motivul ăsta, pentru că toată lumea zice „ne trebuie”. 

În situaţia de acolo le trebuie măşti, ş.a.m.d., e evident că banii ăstia nu pot fi investiţi în 

achiziţii de măşti, dar pot fi investiţi pentru achiziţii de aparatură.  

Ieri cu domnul secretar discutam, mi-a transmis ieri, că suma care o dăm noi astăzi la 

Spital, la cel de la Alba Iulia, la cel de la Aiud, sunt sumele exact ceea ce au cerut ei. 

Trebuie să fim de acord că sunt nişte sume discutate, atât de Spital cât şi de 

dumneavoastră, aţi căzut de acord pe o anumită sumă şi cererea pentru ceea ce ei au nevoie este 

ceea ce aţi căzut de acord.  

Mă gândesc că nu avem vreun manager care să zică că are bani de ajuns încât nu mai are 

nevoie de alţii pentru aparate sau pentru alte lucruri din Spital.  

Drept urmare, în afară de art. 11 din Amendament, care susţin scoaterea lui, că acele două 

proiecte au fost retrase din desfăşurare, deci nu mai există cele două proiecte din art. 11, celelalte 

le susţin şi chiar aş dori să le votăm din simplul motiv că sunt bani care nu merg nicăieri, nici în 

salarii, nicăieri, merg strict acolo unde avem nevoie astăzi.  

Vă mulţumesc.    

  Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă mulţumesc mult domnule Luca.  

Acum să ştiţi că nu e în glumă ce spunem. 

Vreau să vă spun că, în ceea ce priveşte banii pentru dotări aparate, avem o sumă mare pe 

care am dat-o la începutul anului, am suplimentat după cum ştiţi la şedinţa trecută, e vorba aici 

de cumpărare de ventilatoare. 

Vreau să vă spun că este o problemă care o are toată ţara, multe firme şi multe asociaţii 

vor să ne ajute să cumpărăm astfel de aparate, dar nu se găsesc aşa cum aţi văzut, dar căutăm în 

continuare.  



În ceea ce priveşte echipamentele de protecţie, la momentul ăsta la Spitalul Judeţean 

avem combinezoane de protecţie sigură, avem undeva la 7 mii şi ceva de măşti, astăzi se mai 

comandă la UNIFARM un număr de cel puţin 10 mii.  

Deci necesarul care l-a făcut Spitalul acoperă nevoile pentru o lună jumate - două.  

În ceea ce priveşte banii pentru aparate, sunt suficienţi. Singura problemă pe care o avem, 

e greutatea de a identifica şi a aduce aceste aparate. După cum ştiţi, ţările din care importăm au 

oprit exportul din punctul lor de vedere de astfel de aparate către toate ţările inclusiv România.  

Acum, la nivel de stat s-au rezolvat problemele, am trecut perioada critică în ceea ce ne 

priveşte pe noi, am reuşit cu ajutorul prietenilor din China să avem acele 2 mii de echipamente 

pe care le avem şi asigură Spitalul Judeţean, Spitalul suport şi Spitalul de la Aiud. 

În ceea ce priveşte aparatura, PCR-ul cu care se fac testele COVID, astăzi s-au făcut la 

Spitalul Judeţean primele probe. De mâine vor începe testele cu PCR-ul pe care l-am obţinut cu 

sprijinul TRANSAVIA. 

Suntem prinşi, după cum aţi văzut, în Programul Naţional de testare, de repartizare a 

medicamentelor specific. 

Deci cu toţii am făcut un efort şi mă bucur, vă mulţumesc pentru propunerea 

dumneavoastră, iar atunci când va fi nevoie, la momentul oportun, propunerile dumneavoastră le 

vom lua în seamă şi împreună noi cei 33 de consilieri judeţeni, împreună cu colegii din aparatul 

propriu, cu colegii de la spitele, vom face ceea ce trebuie ca să rezolvăm această problemă 

importantă.  

Propunerea mea este să rămână aşa cum a propus Spitalul împreună cu colegii. 

Referitor la propunerea cu acea Conferinţă, vreau să vă spun că se referă la un proiect 

foarte important în 2020 pentru România. Se împlinesc 100 de ani de la Tratatul de la Trianon, s-

a renunţat la multe, însă va trebui ca, cei care vor veni, să trimită lucrări sau o lucrare despre care 

să se discute de România la 100 de ani de la Tratatul de la Trianon.  

Vă mulţumesc mult dragi consilieri judeţeni şi o să sune urât dacă o să vă rog să 

respingeţi Amendamentul propus de colegul Luca. 

Nu-l acceptăm, dar îl vom lua în considerare în viitor când vom avea rectificare de Buget. 

Deci, domnule Luca, îmi cer scuze că o să rog să-l respingă. 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Eu consider că trebuia până la urmă să fi văzut Amendamentul în totalitatea lui. 

Vă dau un exemplu, avem la Teatrul de Păpuşi la Titlul 1 – sporuri, alte cheltuieli de 

personal, pe trimestrul doi, nu e normal să dăm alte sporuri... 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Dar nici nu se pune problema!  

Domnule Luca, o să vedeţi că din păcate, după ce trece criza asta, va trebui să refacem tot 

bugetul. 

Doamna consilier județean Monica FLOREA: 

Domnule Preşedinte, o scurtă intervenţie vă rog, dacă se poate! 

Dacă tot suntem la subiectul echipamente medicale şi de protecţie, oare nu am putea 

extinde puţin beneficiarii_ 

Pentru că mă gândesc că noi în judeţ nu avem doar cele două spitale pe care le dotăm. 

Şi aţi spus că staţi destul de bine cu achiziţiile. 

Oare medicii de familie care vin în contact cu atâtea persoane, fac deplasări la domiciliul 

celor izolaţi, nu au nimic, absolut nimic…  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Doamn Monica, îmi cer scuze că vă întrerup, în legătură cu medicii de familie, dacă vreţi, 

vă trimit un e-mail, din care rezultă că, în cursul zilei de ieri au fost transmise şi către medicii de 

familie, echipamentele necesare.  

Este un ordin al ministrului afacerilor interne. 

Doamna consilier județean Monica FLOREA: 

Bun, atunci e foarte bine, vă mulţumesc.  

Discutam zilele trecute şi nu aveau, se plângeau…  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

O să vă transmit, acel ordin  

Doamna consilier județean Monica FLOREA: 

Bun, vă mulţumesc, atunci este în regulă.  

La factorii poştali, oare s-a gândit cineva? 



Domnul consilier județean Cosmin ARION: 

Dacă-mi permiteţi, o scurtă intervenţie! 

Domnule preşedinte, aţi spus că de mâine va funcţiona şi celălalt aparat la Spital? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Da, domnule Arion, vom avea două. 

Domnul consilier județean Cosmin ARION: 

Mai mult decât îmbucurător, pot spune. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă mulţumim.  

Domnul consilier judeţean Corneliu MUREŞAN: 

Domnule preşedinte, Mureşan Corneliu sunt! 

Se vorbea de o chestie despre care am discutat ieri cu domnul secretar şi foarte scurt o să 

intervin. 

Există posibilitatea de a mări capacitatea persoanelor testate, adică să existe şi alte centre 

de testare a persoanelor pentru COVID, pentru că în momentul de faţă avem 1500 de persoane 

carantinate cu care statul, primăriile cheltuie foarte mulţi bani. Dacă ar fi tesate, n-ar mai cheltui 

acei bani timp de 14 zile.  

Există posibilitatea ca să facem nişte centre zonale? La Câmpeni, la Blaj?     

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Haideţi să vă răspund cum funcţionează. 

Vreau să spun acum de Alex Sinea, directorul de la DSP care a lucrat extraordinar, şi 

Spitalul Judeţean sunt cei care au dus greul.  

În ceea ce priveşte testările, putem spune că avem două aparate. Mai avem unul de la 

DSV care îl cumpără şi sperăm să ajungă cât mai repede. Ieri am vorbit cu o instituţie care vor şi 

ei să-şi aducă un apparat. Nu ştiu, deocamdată ne bazăm pe cele două aparate.  

În ceea ce priveşte testele, testele sunt preluate de la toate spitalele din judeţ, se aduc aici 

la Alba Iulia şi se face prelucrarea lor, asta fac medicii în spitale.  

DSP-ul vine la cei care au intrat în contact cu personae infectate, deci testele se fac pe 

întreg teritoriul judeţului Alba. 

Ne dorim să facem cât mai multe, cu siguranţă numărul celor infectaţi va fi din ce în ce 

mai mare, cel descoperit să fie scos din rândul celor pe care îi poate infecta.  

E foarte bine ce spuneţi şi asta e preocuparea noastră, a DSP care coordonează activitatea 

tuturor spitalelor din judeţ şi părerea mea este că o face foarte bine, şi noi Spitalul Judeţean.  

De asemenea, celelate instituţii ale statului care şi-au făcut din punctul meu de vedere 

foarte bine datoria.  

Oricum, vă mulţumesc pentru solicitare şi rugămintea mea este către toţi consilierii 

judeţeni, acolo unde se observă lucruri care necesită îmbunătaţire să putem să rezolvăm 

problemele.  

Cum spunea şi domnul Arion, avem făcut un pas făcut înainte, a fost foarte greu, în sfârşit 

am reuşit. 

Vorbeam şi cu domnul deputat Roman aseară, că ne-a ajutat foarte mult, în sfârşit am 

reuşit să punem PCR-ul la punct.  

 

Se trece la votul asupra Amendamentului propus de domnul consilier judeţean Nicolae 

LUCA asupra proiectului de hotărâre iniţial 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Să votăm.  

Legat de Amendament, propun să fie respins, dar vă întreb,  

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Pentru Amendament, cine este pentru? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Colegii de la PSD.  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 



La adoptarea bugetului sunt 7 consilieri judeţeni care nu participă la vot: Creţu Simion, 

Fulea Ioan, Morar Mihai Lucian, Mureşan Corneliu, Prodan Gheorghe Lucian, Radu Călin şi 

Tătar Virgil.  

O întrebare scurtă ca să nu ne expire timpul: în afara consilierilor judeţeni ai Partidului 

Social Democrat, mai există cineva care votează pentru Amendament?  

Domnul consilier județean Cosmin ARION: 

Arion – abţinere! 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Doar 8 voturi pentru. 

Deci, Amendamentul este respins întrucât nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Amendamentul este respins... 

 

Amendamentul propus de domnul consilier judeţean LUCA Nicolae a fost respins nefiind 

întrunit numărul necesar de voturi 

8 voturi „pentru”: domnii consilieri judeţeni ARION Cosmin, DUMITRU Bogdan 

Mihai, FLOREA Monica, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, OȚOIU Marcel, PUŞCĂ Nicolae şi 

SANDEA Dorin-Gheorghe 

17 voturi „împotrivă”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

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

Rocchetti Simone, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, 

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

Iuliana, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

 1 abținere: domnul consilier judeţean FENEŞER Gheorghe 

 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Domnule secretar, o rugăminte, o întrebare la dumneavoastră! 

Banii din excedent pot fi cheltuiţi pe asistenţă socială?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Da. 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

La Direcţia noastră? 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Da, pentru protecţia copilului... 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Exact. Pot fi mutaţi pe Spital? 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu. 

Da, comisiile au dat avizele. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Şi acum avem nevoie, aşa că o să vezi când o să discutăm problemele.  

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre iniţial 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Bine, mulţumim mult.  

Acum, Proiectul de hotărâre iniţial, în ansamblul său. 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

În afară de cei 7 consilieri judeţeni care nu participă la dezbateri şi la vot, sunt consilieri 

care votează împotriva Proiectului de hotărâre, iniţial? 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Şi colegii de la PSD votează pentru. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Mulţumim mult, mulţumim tuturor. 



Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Deci 26 de voturi pentru. 

 

Proiectul de hotărâre în forma iniţială a fost aprobat cu un număr de 26 voturi „pentru”, 

fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 82/10 aprilie 2020 

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, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER 

Gheorghe, FLOREA Monica, 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 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Dragi colegi de la PSD şi tuturor, sperăm să nu fie nevoie să mai convocăm şedinţă 

extraordinară, sperăm să fie suficient, dar dacă vom reveni, repet, vom discuta împreună de unde 

o luăm, şi o vom lua pas cu pas şi în momentul în care vom încheia cu bine aceste perioade, vom 

relua şi vom gândi tot bugetul până la sfârşitul anului, bine?  

Vă mulţumesc mult. 

 

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

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Ordinea de zi suplimentară. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

1. Proiectul de hotărâre nr. 81/7 aprilie 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 107E: Aiud (DN1) - 

Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ107D)” 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean CREŢU Simion. 

 

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: 

Sunt voturi împotrivă la acest Proiect de hotărâre? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Înţeleg că toată lumea e de acord.  

Mulţumim.  

 

Proiectul de hotărâre nr. 81/7 aprilie 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 107E: Aiud (DN1) - 

Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ107D)” a fost aprobat cu un 



număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 83/10 

aprilie 2020 

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, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER 

Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-

Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 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 CREŢU Simion. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

2. Proiect de hotărâre nr. 82/7 aprilie 2020 cu privire la aprobarea la nivelul Județului 

Alba a listei produselor ce se vor distribui în cadrul Programului pentru școli al României, 

precum și stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 

2022-2023 

 

Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni CHERECHEȘ Ioan Dan, 

SANDEA Dorin-Gheorghe şi ŞARLEA Iuliana. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la vot domnii consilieri judeţeni Cherecheş Ioan Dan şi Şarlea Iuliana 

Domnule Sandea, mai sunteţi în activitate? 

Domnul consilier județean Dorin Gheorghe SANDEA: 

Da, tot timpul. 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Îmi cer scuze! 

Nu participă la vot domnii consilieri judeţeni Cherecheş Ioan Dan, Sandea Dorin 

Gheorghe şi Şarlea Iuliana. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Mai e cineva care are tangenţă cu învăţământul?  

Sau cu laptele şi cornul?  

Doamna consilier județean Monica FLOREA: 

Aş mai fi eu, dar la Şcoala Bucerdea nu se implementează, avem alt Proiect. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Alt sistem. 

Atunci e bine doamna profesoară, puteţi vota!  

 

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 Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, 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: 

Domnii consilieri județeni Cherecheş Ioan Dan, Sandea Dorin-Gheorghe şi Şarlea Iuliana 

nu participă la vot. 

Nu sunt voturi împotrivă?  

Mulţumesc. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 82/7 aprilie 2020 cu privire la aprobarea la nivelul Județului 

Alba a listei produselor ce se vor distribui în cadrul  Programului pentru școli al României, 

precum și stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 

2022-2023 a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 84/10 aprilie 2020 

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

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

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHIRIAC Raul Dumitru, 

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

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

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

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

Călin, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și 

UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

Nu au participat la vot domnii consilieri județeni CHERECHEȘ Ioan Dan, SANDEA 

Dorin-Gheorghe şi ŞARLEA Iuliana. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

3. Proiect de hotărâre nr. 83/8 aprilie 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - Almașu 

Mare - Zlatna (DN 74)” 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean CREŢU Simion. 

 

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: 

Mulţumim! 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Voturi împotrivă sau abţineri?  

Mulţumesc. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 83/8 aprilie 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - Almașu 

Mare - Zlatna (DN 74)” a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 85/10 aprilie 2020 



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, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER 

Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-

Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 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 CREŢU Simion. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

4. Proiect de hotărâre nr. 84/9 aprilie 2020 privind aprobarea proiectului de contract 

având ca obiect delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 

municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Alba (Faza1 + Faza2) 

 

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, aviz favorabil. 

 

(Aici se epuizează durata videoconferinţei de pe Zoom şi este necesară repornirea aplicaţiei) 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Aşteptăm puţin să se relogheze toţi consilierii judeţeni. 

Un singur consilier mai trebuie să se conecteze.  

Acum e Ok, putem începe. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Deci, putem începe?  

Proiectul de hotărâre nr. 84/9 aprilie 2020 privind aprobarea proiectului de contract 

având ca obiect delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 

municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Alba (Faza1 + Faza2) 

 

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, 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: 

Avem voturi împotrivă sau abţineri?  

Mulţumesc. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 84/9 aprilie 2020 privind aprobarea proiectului de contract 

având ca obiect delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 

municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Alba (Faza1 + Faza2) a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 86/10 aprilie 2020 

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

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

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

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

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

5. Proiectul de hotărâre nr. 85/8 aprilie 2020 privind aprobarea Caietului de sarcini 

aferent procedurii de atribuire a Contractului având ca obiect delegarea prin concesiune a 

operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem 

de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2) 

 

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, 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 sunt voturi împotrivă sau abţineri.  

Mulţumesc.  

 

Proiectul de hotărâre nr. 85/9 aprilie 2020 privind aprobarea Caietului de sarcini 

aferent procedurii de atribuire a Contractului având ca obiect delegarea prin concesiune a 

operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem 

de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2) a fost aprobat cu un 

număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 87/10 

aprilie 2020 

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

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



Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

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

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Rugămintea mea este să-mi comunicaţi acele Fişe de vot pe care vi le-am trimis azi 

noapte, cât mai repede posibil, ca să pot să completez şi Minuta şedinţei şi să punem hotărârile 

adoptate pe site. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Dragi colegi, vă mulţumim.  

O să ne auzim şi într-o şedinţă ordinară, că trebuie să facem şi o şedinţă ordinară, undeva 

la sfârşitul lunii, să îndeplinim condiţiile legale de convocare.  

Vă mulţumesc mult, sănătate dumneavostră si familiilor dumneavostră şi tuturor 

locuitorilor din judeţul Alba. 

Domnul consilier județean Gheorghe FENEŞER: 

Domnule Preşedinte, acum vă salut încă o dată, am avut o problemă, sunt pe fir, 

mulţumesc. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Mulţumim, mulţumim! 

La revedere tuturor, o zi bună! 

 

 

Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „extraordinarăˮ a 

Consiliului Județean Alba din data de 10 aprilie 2020. 

 

 

PREŞEDINTE,                            SECRETAR GENERAL, 

           Ion DUMITREL                          Vasile BUMBU 


