
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi, 28 ianuarie 2021,  

cu ocazia şedinţei „ordinară” a Consiliului Judeţean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziția Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr. 151/21 ianuarie 2021 privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință 

„ordinară”, în ziua de 28 ianuarie 2021, ședință care a avut loc, „la distanţă”,  în regim de audio/ 

videoconferință. 

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

Dumitrel, Vicepreşedinţii Consiliului Județean Alba - domnii Dumitru Fulea şi Marius Nicolae 

Haţegan, Secretarul general al Judeţului Alba - domnul Vasile Bumbu, precum și un număr de 28 

consilieri judeţeni. 

Au mai fost prezenţi on-line, domnul Marian Florin Aitai - director executiv, Direcţia 

dezvoltare şi bugete, domnişoara Elena Opruţa - director executiv adjunct, Direcţia dezvoltare şi 

bugete, doamna Liliana Negruţ - director executiv, Direcţia juridică şi administraţie publică, 

doamna Lenica Bucur - şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete – Serviciul accesare şi 

coordonare proiecte, domnul Virgil Ştefan Cărpinişan - consilier superior, Direcţia gestionarea 

patrimoniului - Serviciul administrarea domeniul public şi privat, informatică, domnul Haţegan 

Paul Marius - şef serviciu, Serviciul administrativ, domnul Viorel Luculescu, doamna Ioana 

Băbuţ şi doamna Nicoleta Lazăr - consilieri superiori, Direcţia juridică şi administraţie publică, 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

Au fost prezenţi de asemenea on-line şi fizic la sediul Consiliului Judeţean Alba, camera 

4 A, (parter) din municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, domnii  Oţoiu 

Marcel şi Ionele Traian-Mihai, supleanţi pe listele Partidului Social Democrat, respectiv Alianţa 

USR PLUS - Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate, a căror mandate de consilier judeţean au 

fost validate de Tribunalul Alba, urmând să depună Jurământul de credinţă. 

  

 Ședința a început la ora 11
00 

 
 

Domnul Secretar general Vasile Bumbu, propune un moment de reculegere în memoria 

primarului comunei Meteş din judeţul Alba - Dan Cosmin Opruța, care a decedat cu o noapte 

înainte.   

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Pentru şedinţa de astăzi sunt prezenţi un număr de 31 consilieri judeteni. 

Sunt prezenţi de asemenea consilierii declaraţi supleanţi la alegerile locale din 27 

septembrie 2020, domnii Oţoiu Marcel şi Ionele Traian-Mihai, care vor depune Jurământul de 

credinta la începutul şedinţei.  

Am aflat din presă în dimineaţa asta, că la nivelul administraţiei publice locale din judeţul 

Alba, mă refer la comuna Meteş, a decedat domnul primar, motiv pentru care vă rog să ţinem un 

moment de reculegere! 

 

 (Se ţine un moment de reculegere în memoria fostului primar al comunei Meteş,  

domnul Dan Cosmin Opruța) 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Mulţumesc. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Începem şedinţa, dragi colegi. 

Vă rog să fiţi atenţi la dezbateri şi la vot, să nu intraţi în situaţii de incompatibilitate sau 

conflict de interese.  

 

https://alba24.ro/?s=Cosmin+Opruta
https://alba24.ro/?s=Cosmin+Opruta


Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion DUMITREL propune și solicită 

aprobarea suplimentării ordinii de zi inițială cu 2 proiecte de hotărâri, respectiv : 

1. Proiect de hotărâre nr. 23/25 ianuarie 2021 privind aprobarea Studiului de 

oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a  serviciului public de transport 

judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, 

a modalităţii de  atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competenţă a UAT  - Judeţul Alba şi a documentaţiei de atribuire a  

Contractului de delegare a  serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba. 

Inițiator: Dumitru Fulea, Vicepreședintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 24/25 ianuarie 2021 privind aprobarea Acordului de asociere 

care va fi încheiat între UAT - Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj şi UAT - 

Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a studiilor: meteorologic, 

topografic și de obstacolare, geotehnic și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul  de 

investiții: „Heliport în Municipiul Blaj”. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă rog, să fiţi de acord să suplimentăm Ordinea de zi cu următoarele proiecte:  

1) Proiect de hotărâre nr. 23/25 ianuarie 2021 privind aprobarea Studiului de 

oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a  serviciului public de transport 

judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, 

a modalităţii de  atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba şi a documentaţiei de atribuire a 

Contractului de delegare a  serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba;  

2) Proiect de hotărâre nr. 24/25 ianuarie 2021 privind aprobarea Acordului de asociere 

care va fi încheiat între UAT - Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj şi UAT - 

Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a studiilor: meteorologic, 

topografic și de obstacolare, geotehnic și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul  de 

investiții: „Heliport în Municipiul Blaj”.  

 

Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă 2 proiecte de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă rog să fiţi de acord cu această suplimentare. 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Vă mulţumim,  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă.  

Cu un număr de 31 de voturi „pentru”, a fost aprobată suplimentarea ordinii de zi 

 

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, BĂLĂU Teodora-Adela, 

BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, 

CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CREȚU Simion, 

CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, 

HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, ITU Simona, MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN 

Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil,  NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, PONORAN Tudor, ROF 

Marius-Nicolae, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- 

Camelia şi 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: 

Si Ordinea de zi în ansamblul său. 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva? 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă. 

Cu un număr de 31 de voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 5. 

 

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

Consiliului Judeţean Alba nr. 5/28 ianuarie 2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-

Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, ITU Simona, 

MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil,  

NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, PONORAN Tudor, ROF Marius-Nicolae, SIMION Marcel, 

STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- Camelia şi 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 iniţială şi anume depunerea Jurământului de credinţă de către 

domnii  Oţoiu Marcel şi Ionele Traian-Mihai, supleanţi pe listele Partidului Social Democrat, 

respectiv Alianţa USR PLUS - Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate, a căror mandate de 

consilier judeţean au fost validate de Tribunalul Alba prin Încheierea nr. 19/CC/F/ 2021 

pronunţată în dosarul nr. 45/107/ 2021 în şedinţa Camerei de consiliu din 15 ianuarie 2021. 

 

Domnul Secretar general Vasile Bumbu dă citire Încheierii nr. 19/CC/F/ 2021 pronunţată 

de Tribunalul Alba în dosarul nr. 45/107/ 2021 în şedinţa Camerei de consiliu din 15 ianuarie 

2021, prin care au fost validate mandatele celor doi consilieri judeţeni Oţoiu Marcel şi Ionele 

Traian-Mihai, supleanţi pe listele Partidului Social Democrat, respectiv Alianţa USR PLUS - 

Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Voi da citire Încheierii  nr. 19/CC/F/15 ianuarie 2021, pronunţată de Tribunalul 

Alba…(prin care se validează mandatul domnilor Oţoiu Marcel şi Ionele Traian-Mihai) 

Vă rog să depuneţi Jurământul de credinta, domnule Marcel Oţoiu! 

 

(domnul Oţoiu Marcel rosteşte Jurământul, după care semnează) 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Mulţumesc! 

Domnu Traian Ionele! 

 

(domnul Ionele Traian-Mihai rosteşte Jurământul, după care semnează) 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Felicitări!  

Succes!  

Succese în activitatea pe care o veţi desfăşura pentru locuitorii judeţului Alba! 



Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Din acest moment avem 33 de consilieri judeţeni în funcţie. 

Vor participa la dezbateri şi la vot şi domnii consilieri judeteni care au depus astazi 

Jurământul de credinta. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă rog să continuăm:  

2. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 8 ianuarie 2021, redactat de Secretarul General al Județului Alba 

Vasile Bumbu. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva? 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă. 

Cu un numar de 31 voturi „pentru”, a fost adoptata Hotărârea nr. 6. 

 

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

din data de 8 ianuarie 2021 a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 6/28 ianuarie 2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-

Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, ITU Simona, 

MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil,  

NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, PONORAN Tudor, ROF Marius-Nicolae, SIMION Marcel, 

STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- Camelia şi UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

Domnii  consilieri judeţeni Oţoiu Marcel şi Ionele Traian-Mihai nu au participat la vot. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

3. Proiect de hotărâre nr. 3/11 ianuarie 2021 privind aprobarea modificării Statului de 

funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba 

 

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: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă, 33 voturi „pentru”. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 7. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 3/11 ianuarie 2021 privind aprobarea modificării Statului de 

funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba a fost aprobat cu un 



număr de de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 7/28 

ianuarie 2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-

Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, IONELE Traian-

Mihai, ITU Simona, MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU 

Adrian-Emil, NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, OŢOIU Marcel, PONORAN Tudor, ROF Marius-

Nicolae, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- 

Camelia şi UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

4. Proiect de hotărâre nr. 4/11 ianuarie 2021 privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 

UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - 

Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B) 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 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: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă, 33 voturi „pentru”. 

A fost adoptata Hotărârea nr. 8. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 4/11 ianuarie 2021 privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 

UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus 

- Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B) a fost aprobat cu un număr de de 33 voturi „pentru”, 

fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 8/28 ianuarie 2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-

Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, IONELE Traian-

Mihai, ITU Simona, MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU 

Adrian-Emil, NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, OŢOIU Marcel, PONORAN Tudor, ROF Marius-

Nicolae, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- 

Camelia şi UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

 

 



Domnul președinte Ion DUMITREL: 

5. Proiect de hotărâre nr. 5/12 ianuarie 2021 privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 

UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 142N: DJ 107 - Căpâlna de Jos - Sânmiclăuş (DJ 107V) 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 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: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă. 

Cu un număr de 33 voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 9. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 5/12 ianuarie 2021 privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 

UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 142N: DJ 107 - Căpâlna de Jos - Sânmiclăuş (DJ 107V) a fost 

aprobat cu un număr de de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 9/28 ianuarie 2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-

Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, IONELE Traian-

Mihai, ITU Simona, MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU 

Adrian-Emil, NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, OŢOIU Marcel, PONORAN Tudor, ROF Marius-

Nicolae, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- 

Camelia şi UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

6. Proiect de hotărâre nr. 6/13 ianuarie 2021 privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 

UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - 

Roşia Montană 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 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: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă. 

Cu un număr de 33 voturi “pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 10. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 6/13 ianuarie 2021 privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 

UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - 

Roşia Montană a fost aprobat cu un număr de de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 10/28 ianuarie 2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-

Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, IONELE Traian-

Mihai, ITU Simona, MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU 

Adrian-Emil, NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, OŢOIU Marcel, PONORAN Tudor, ROF Marius-

Nicolae, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- 

Camelia şi UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

7. Proiect de hotărâre nr. 7/14 ianuarie 2021 privind aprobarea Stării de viabilitate a 

drumurilor județene din Judeţul Alba, administrate de Consiliul Județean Alba la data de 31 

decembrie 2020 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 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: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă. 

Cu un număr de 33 voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 11. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 7/14 ianuarie 2021 privind aprobarea Stării de viabilitate a 

drumurilor județene din Judeţul Alba, administrate de Consiliul Județean Alba la data de 31 

decembrie 2020 a fost aprobat cu un număr de de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 11/28 ianuarie 2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-

Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, IONELE Traian-

Mihai, ITU Simona, MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU 

Adrian-Emil, NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, OŢOIU Marcel, PONORAN Tudor, ROF Marius-

Nicolae, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- 

Camelia şi UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  



0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

8. Proiect de hotărâre nr. 8/14 ianuarie 2021 privind modificarea valorii de inventar a 

unor bunuri proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, concesionate către Societatea Comercială 

APA-CTTA  S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, 

Înlocuire, Dezvoltare 

 

Domnul consilier judeţean Comșa Cătălin-Răzvan nu a participat la dezbateri. 

 

Domnul consilier județean Catalin Razvan COMSA 

Domnule preşedinte, nu particip la dezbateri şi la vot la proiectul 8, respectiv la proiectul 

9!  

Mulţumesc! 

 

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: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă. 

Cu un număr de 32 voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 12. 

Domnul consilier judeţean Comşa Cătălin Răzvan nu a participat la vot. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 8/14 ianuarie 2021 privind modificarea valorii de inventar a 

unor bunuri proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, concesionate către Societatea 

Comercială APA-CTTA  S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul 

de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare a fost aprobat cu un număr de de 32 voturi „pentru”, fiind 

adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 12/28 ianuarie 2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-Marcela, DAVID Mihail, 

DRAGOSIN Petru Romi, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, IONELE Traian-Mihai, ITU Simona, 

MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, OŢOIU Marcel, PONORAN Tudor, ROF Marius-Nicolae, SIMION 

Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- Camelia şi UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

Domnul consilier judeţean Comșa Cătălin-Răzvan nu a participat la vot. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

9. Proiect de hotărâre nr. 9/14 ianuarie 2021 cu privire la trecerea unui bun imobil teren 

din domeniul privat în domeniul public al UAT- Judeţul Alba şi concesionarea acestuia către 

Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba 

 

Domnul consilier judeţean Comșa Cătălin-Răzvan nu a participat la dezbateri. 

 



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: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă. 

Cu un număr de 32 voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 13. 

Domnul consilier judeţean Comşa Cătălin Răzvan nu a participat la vot. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 9/14 ianuarie 2021 cu privire la trecerea unui bun imobil teren 

din domeniul privat în domeniul public al UAT- Judeţul Alba şi concesionarea acestuia către 

Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba a fost aprobat cu un număr de de 32 voturi 

„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 13/28 ianuarie 2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-Marcela, DAVID Mihail, 

DRAGOSIN Petru Romi, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, IONELE Traian-Mihai, ITU Simona, 

MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, OŢOIU Marcel, PONORAN Tudor, ROF Marius-Nicolae, SIMION 

Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- Camelia şi UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

Domnul consilier judeţean Comșa Cătălin-Răzvan nu a participat la vot. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

10. Proiect de hotărâre nr. 10/15 ianuarie 2021 privind însuşirea documentaţiilor 

tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 

favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 

Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - 

Limită Judeţul Sibiu 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 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: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă. 

Cu un număr de 33 voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 14. 

 



Proiectul de hotărâre nr. 10/15 ianuarie 2021 privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 

UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - Limită Judeţul 

Sibiu a fost aprobat cu un număr de de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 14/28 ianuarie 2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-

Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, IONELE Traian-

Mihai, ITU Simona, MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU 

Adrian-Emil, NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, OŢOIU Marcel, PONORAN Tudor, ROF Marius-

Nicolae, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- 

Camelia şi UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

11. Proiect de hotărâre nr. 11/15 ianuarie 2021 privind Monitorul Oficial Local al 

Judeţului 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 Ioan Dan CHERECHEŞ: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Adrian Emil NEGRUŢIU: 

 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: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă. 

Cu un număr de 33 voturi “pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 15. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 11/15 ianuarie 2021 privind Monitorul Oficial Local al 

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

Consiliului Judeţean Alba nr. 15/28 ianuarie 2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-

Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, IONELE Traian-

Mihai, ITU Simona, MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU 



Adrian-Emil, NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, OŢOIU Marcel, PONORAN Tudor, ROF Marius-

Nicolae, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- 

Camelia şi UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

12. Proiect de hotărâre nr. 12/19 ianuarie 2021 cu privire la modificarea valorii de 

inventar a unui bun imobil, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflat în administrarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor lucrări de reparaţii 

capitale de către această unitate sanitară 

 

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: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă. 

Cu un număr de 33 voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 16. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 12/19 ianuarie 2021 cu privire la modificarea valorii de 

inventar a unui bun imobil, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflat în administrarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor lucrări de reparaţii 

capitale de către această unitate sanitară a fost aprobat cu un număr de de 33 voturi „pentru”, 

fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 16/28 ianuarie 2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-

Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, IONELE Traian-

Mihai, ITU Simona, MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU 

Adrian-Emil, NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, OŢOIU Marcel, PONORAN Tudor, ROF Marius-

Nicolae, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- 

Camelia şi UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

13. Proiect de hotărâre nr. 13/19 ianuarie 2021 privind aprobarea „Strategiei de 

dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027” 

 

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 si aviz negativ pentru amendament. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 



 Comisia nr. 3, avizul este favorabil, domnule Preşedinte. 

La nivelul Comisiei de specialitate nr. 3 s-a adoptat un Amendament în ce priveste 

Proiectul de hotărâre nr. 13 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a judeţului Alba pentru 

perioada 2021-2027”, amendament pe care îmi permit să vi-l citesc:  

„S-a propus completarea următoarelor elemente din Strategia de dezvoltare, respectiv la 

Obiectivul sectorial 1.1. privind domeniul Conectivitate şi mobilitate şi la Programul 1.1.a.1. 

Infrastructura de transport rutier cu conectivitate regională si naţională să se completeze şi cu 

cuprinsul Amendamentului, respectiv Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier în zona 

Munţilor Apuseni, Câmpeni-Orăştie, care să asigure conectivitatea zonelor urbane şi rurale cu 

reţeaua TNT şi cu restul ţării. La Obiectivul sectorial 1.5. – domeniul Turism, se solicită 

completarea cu Programul 1.5.a.1, respectiv infrastructura suport pentru turism şi agrement, cu 

completarea – dezvoltarea infrastructurii de transport pe cablu în verderea cresterii potenţialului 

turistic în zona Şureanu, zona Arieşeni, zona Roşia Montană şi Câmpeni. La Obiectivul 1.5. 

respectiv în domeniul Turism – Programul 1.5.b.1, completarea cu realizarea unui circuit turistic 

în judeţul Alba, respectiv Turul judeţului cuprinzând principalele obiective turistice, istorice, 

culturale, naturale, gastronomice, etnografice, asigurat printr-un serviciu de transport dedicat 

acestui scop. La Obiectivul sectorial 1.5. - domeniul Turism, Programul 1.5.a.2, infrastructura 

HORECA – dezvoltarea infrastructurii de cazare la nivelul judeţului Alba prin valorificarea 

locaţiilor neutilizate, abandonate în momentul respectiv, şi introducerea lor in circuitul civil, iar 

la Obiectivul sectorial 2.2. – domeniul incluziune şi dezvoltare în zona sănataţii şi educaţiei şi a 

serviciilor sociale, la Programul 2.2.b.6 – asistenţa medicală de urgenţă, completarea cu 

dezvoltarea infrastructurii serviciilor medicale de urgenţă prin constituirea de heliporturi şi în 

localităţile Aiud, Câmpeni, Ocna Mureş, Zlatna pentru deservirea şi acestor zone din judeţ”.  

Acesta este amendamentul adoptat de comisie, urmează să procedaţi la supunerea lui la 

vot. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Mulţumesc! 

În ceea ce priveşte acest amendament, a fost discutat şi susţinut de colegul nostru în 

comisii, din câte ştiu, eu zic că fiecare coleg ştie.  

Acum în paranteză, vreau să spun şi eu, legat de heliporturi, am discutat cu conducerea 

ISU Alba şi UPU Alba, avem în plan şi dezvoltarea şi altor heliporturi, destinate intervenţiilor 

rapide. Acele locaţii vor fi stabilite însă de specialiştii respectivi, deci asta am vrut să adaug.  

În legătură acum cu amendamentul propus, eu vreau să-l supun la vot.  

Înainte de asta, eu vreau să întreb şi celelate comisii despre aviz.  

 

Avizele comisiilor de specialitate (continuare)  

 

 Domnul consilier județean Ioan Dan CHERECHEŞ: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil, aviz negativ pentru amendament 

 Domnul consilier județean Adrian Emil NEGRUŢIU: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil, aviz negativ pentru amendament 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil, aviz negativ pentru amendament 

 

 Domnul consilier județean Simion CREŢU: 

Da, în ce priveşte amendamentul depus, noi am avut o discuţie destul de serioasă ieri în 

comisie. Concluzia a fost că noi în principiu suntem de acord cu amendamentele pe care se 

formulează, dar după cum dumneavoastra ştiţi majoritatea consilierilor judeteni care au fost şi în 

mandatul trecut, elaborarea Strategiei de dezvoltare a judeţului, a fost condusă de echipa tehnică 

din Consiliul Judeţean Alba într-un larg perteneriat şi într-un grafic de timp, care a fost un an şi 

câteva luni în care practic s-a lucrat la această Strategie şi s-a aşezat pe fiecare capitol, pe fiecare 

sector de activitate important, care a fost tratat. S-au bazat şi pe strategiile sectoriale care le avem 

aprobate la nivelul Consiliului Judeţean Alba, precum şi pe strategiile sectoriale care sunt în 

lucru. Parteneri au fost toate administraţiile publice locale, societatea civilă, unităţi de 

învăţământ, cercetare, ONG-uri etc., pe raza judeţului Alba.  

S-a făcut o dezbatere, mai mult electronic datorita faptului că s-a publicat pe site în 

perioada pandemiei.  



Acesta este un document care trebuie să cuprindă viziunea de dezvoltare a judeţului Alba 

pe perioada 2021-2027.  

Acum, amendamentul propus este foarte general, eu le dădeam teme la cei care erau la 

masterat, la seminar. Şi acolo le ceream să dezvolte. 

Aici nu există niciun fel de element tehnic. Eu nu descurajez acest amendament. 

Trebuie lucrat un pic şi văzut ce merge şi ce nu merge, după aceea pererea mea este că se 

poate completa.  

De aia nu am susţinut la nivelul grupului liberal, nici a comisiei de specialitate, practic, 

adoptarea acetui amendament, în această etapă.  

Nu zic că pe el nu se poate lucra, şi completa respectiv Strategia, se poate iniţia un proiect 

de hotărâre în acest sens.  

Mulţumesc, domnule Preşedinte! 

  Domnul consilier județean Marius-Nicolae ROF: 

Domnule consilier Creţu, cu tot respectul, permiteţi-mi să vă adresez şi eu o interpelare la 

răspunsul dumneavoastra. 

Faptul că acest Studiu s-a realizat în decursul a unui an jumate sau doi ani, faptul că 

celelalte proiecte care sunt introduse în această Strategie nu au încă la bază acei indicatori tehnici 

de implementare şi de viabilitate. Nu trebuie să fie un impediment pentru ca noi idei care provin 

din societatea civilă, de la consilierii judeţeni, să fie introdusă în această Strategie.  

Până la urmă nu vorbim încă de un proiect complet care este bătut in cuie, de aceea este o 

Strategie care urmează să fie evaluată, să fie prioritizată şi fiecare proiect de acolo merită să fie, 

să intre în implementare căt mai repede.  

Prin urmare, consider că amendamentul meu trebuie introdus în această Strategie de 

dezvoltare şi contribuie din plin la dezvoltarea judeţului Alba.  

Mulţumesc! 

 

Se trece la votul asupra amendamentului propus de domnul consilier judetean Marius ROF 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Mulţumim!  

Hai să vedem cine este pentru amendament şi cine îi împotrivă?  

Domnule secretar general, consemnăm 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
În favoarea amendamentului, vot „pentru”: Crişan Laurenţiu, Dărămuş Eugenia-Marcela, 

David Mihail, Dragosin Petru Romi, Ionele Traian-Mihai, Matei Ioan, Mureșan Corneliu, Nemeş 

Gheorghe-Claudiu, Oţoiu Marcel, Rof Marius-Nicolae şi Simion Marcel 

 

 Domnul consilier județean Laurentiu CRIŞAN: 

Laurentiu Crişan este pentru amendament. 

Si aici aş avea o intervenţie: e adevărat ceea ce spunea şi domnul consilier judetean 

Creţu, dar eu, în cadrul amendamentului am introdus, să spun aşa, situaţia celor două zone 

turistice privind dezvoltarea infrastructurii rutiere.  

Ştie şi domnul preşedinte, ca au fost mari probleme cu acele parcări, cu cele două 

drumuri, în special cel de la Luncile Prigoanei.  

Trebuie avut în atenţie, ca şi o prioritate, având în vedere că există şi o hotărâre de guvern 

privind trecerea drumului forestier către administraţia locală, probabil că e nevoie de nişte 

demersuri, sau alte demersuri. Ieri am avut o discuţie şi cu domnul secretar general. 

Sa facem alte demersuri către ministerul de resort, pentru a trece drumul în proprietatea 

Consiliului Judeţean, in administrare şi dat viabilitatea spre o bună circulaţie.  

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

La nivelul comisiei am votat Amendamentul, îmi susţin punctul de vedere, aici discutăm 

şi despre infrastructurii pe cablu în zona 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Ceilalţi colegi, cine votează „împotrivă”? 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Împotriva amendamentului, 19 voturi: domnii vicepreședinți Hațegan Marius Nicolae și 

Fulea Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: Albani-Rocchetti Simone, Bălău Teodora-

Adela, Barb Cristian, Ceteraș Marius Nicolae, Cherecheș Ioan Dan, Chiriac Raul Dumitru, 



Comșa Cătălin-Răzvan, Crețu Simion, Hărăguş Silvia-Alina, Itu Simona (cu menţiune), Mocan 

Maria-Mirela, Negruțiu Adrian-Emil, Ponoran Tudor (cu menţiune), Stănescu Vasile, Tătar 

virgil, Uțiu Ioan şi domnul președinte Dumitrel Ion. 

Abţineri: Barstan Filofteia, Besoi Laurenţiu-Marian şi Trîmbiţas Petronela- Camelia. 

Mulţumesc. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Mulţumim! 

 Acuma e şi rândul meu…dacă se citea cu atenţie Strategia, aşa cum doamna Itu a 

remarcat, multe din propunerile făcute au fost exprimate sub o altă formă. Despre helioporturi v-

am zis, în ceea ce priveşte acel Circuit – este de nerealizat, domnu’ Creţu a explicat. În ceea ce 

priveşte reţeaua de transport pe cablu – este de nerealizat. Drumul rapid de la Câmpeni – este de 

nerealizat, din păcate. Strategia a fost în dezbatere public, eu sunt convins că totul este legat de 

turism şi o să acţionăm în acest sens, vom avea o Strategie sectorială dedicată turismului. Avem 

în lucru o Strategie sectorială pentru mobilitate şi transport şi alta pentru dezvoltarea zonelor 

rurale…Această Strategie este făcută să se dezvolte lucruri şi cu bani şi fără bani, cu fonduri 

europene, naţionale şi ale resurse decât creditele, să o privim ca un document de lucru pentru 

toată lumea indiferent de partide politice, mediul privat etc.  

Vă mulţumesc că aţi votat.  

Domnule secretar general cum e cu amendamentul, a trecut? 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu, amendamentul a fost respins. 

Sunt  11 voturi „pentru”, 19 voturi „împotrivă” şi 3 abţineri. 

 

Amendamentul propus de domnul consilier judetean Rof Marius-Nicolae a fost respins, 

fiind votat după cum urmează:  

11 voturi „pentru”: domnii consilieri judeţeni CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-

Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, IONELE Traian-Mihai, MATEI Ioan, 

MUREȘAN Corneliu, NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, OŢOIU Marcel, ROF Marius-Nicolae şi 

SIMION Marcel 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, CETERAȘ Marius Nicolae, 

CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CREȚU Simion, 

HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, ITU Simona, MOCAN Maria-Mirela, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

PONORAN Tudor, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil şi UȚIU Ioan 

3 abțineri: BARSTAN Filofteia, BESOI Laurenţiu-Marian şi TRÎMBIŢAS Petronela- 

Camelia  

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Bun, amendamentul a picat, vă rog să votaţi Proiectul în ansamblul său. 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Să înţeleg că toată lumea este „pentru”?  

Ok, mulţumesc! Deci cu un numar de 33 voturi „pentru”, a fost adoptata Hotărârea nr. 

17. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 13/19 ianuarie 2021 privind aprobarea „Strategiei de 

dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027” a fost aprobat cu un număr de 33 voturi 

„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 17/28 ianuarie 2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 



Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-

Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, IONELE Traian-

Mihai, ITU Simona, MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU 

Adrian-Emil, NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, OŢOIU Marcel, PONORAN Tudor, ROF Marius-

Nicolae, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- 

Camelia şi UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

14. Proiect de hotărâre nr. 14/19 ianuarie 2021 privind aprobarea trecerii unor bunuri 

imobile  - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, din domeniul public în domeniul privat al UAT-Județul Alba, în vederea 

scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare și modificarea poziţiilor corespunzătoare în 

Inventarul bunurilor care aparțin 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: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă. 

Cu un număr de 33 voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 18. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 14/19 ianuarie 2021 privind aprobarea trecerii unor bunuri 

imobile  - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, aflate în administrarea Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia, din domeniul public în domeniul privat al UAT-Județul Alba, în vederea 

scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare și modificarea poziţiilor corespunzătoare în 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a fost aprobat cu un 

număr de de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 18/28 

ianuarie 2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-

Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, IONELE Traian-

Mihai, ITU Simona, MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU 

Adrian-Emil, NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, OŢOIU Marcel, PONORAN Tudor, ROF Marius-

Nicolae, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- 

Camelia şi UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

15. Proiect de hotărâre nr. 15/19 ianuarie 2021 privind aprobarea modificării 

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

 

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: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă. 

Cu un număr de 33 voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 19. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 15/19 ianuarie 2021 privind aprobarea modificării 

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

cu un număr de de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

19/28 ianuarie 2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-

Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, IONELE Traian-

Mihai, ITU Simona, MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU 

Adrian-Emil, NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, OŢOIU Marcel, PONORAN Tudor, ROF Marius-

Nicolae, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- 

Camelia şi UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

16. Proiect de hotărâre nr. 16/19 ianuarie 2021 privind desemnarea a doi consilieri 

judeţeni în vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale 

ale secretarului general al judeţului Alba 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Au fost propuşi cei doi consilieri.  

Propunerea a fost făcută de la grupurile cu cea mai mare reprezentare, de la PNL – 1 şi de 

la PSD – 1, e vorba de domnul Marcel Simion şi de domnul Crişan Laurentiu.  

 

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: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă. 

Cu un număr de 33 voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 20. 

 



Proiectul de hotărâre nr. 16/19 ianuarie 2021 privind desemnarea a doi consilieri 

judeţeni în vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale 

ale secretarului general al judeţului Alba a fost aprobat cu un număr de de 33 voturi „pentru”, 

fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 20/28 ianuarie 2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-

Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, IONELE Traian-

Mihai, ITU Simona, MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU 

Adrian-Emil, NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, OŢOIU Marcel, PONORAN Tudor, ROF Marius-

Nicolae, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- 

Camelia şi UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

17. Proiect de hotărâre nr. 17/20 ianuarie 2021 cu privire la modificarea componenţei 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale 

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 consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Ioan Dan CHERECHEŞ: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Adrian Emil NEGRUŢIU: 

 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: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă. 

Cu un număr de 33 voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 21. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 17/20 ianuarie 2021 cu privire la modificarea componenţei 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Alba a fost aprobat cu un număr de de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 21/28 ianuarie 2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-



Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, IONELE Traian-

Mihai, ITU Simona, MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU 

Adrian-Emil, NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, OŢOIU Marcel, PONORAN Tudor, ROF Marius-

Nicolae, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- 

Camelia şi UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

18. Proiect de hotărâre nr. 18/20 ianuarie 2021 privind aprobarea Actului Adițional nr. 4 

la  Acordul de parteneriat nr. 14364/21.09.2017, încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, 

Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba 

Iulia, în vederea implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului 

Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 

 

Domnul consilier judeţean Creţu Simion nu a participat la dezbateri. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu participă la dezbateri şi la vot domnul consilier judeţean 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. 

 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: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă. 

Cu un număr de 32 voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 22. 

Domnul consilier judeţean Creţu Simion nu a participat la vot. 

 

18. Proiectul de hotărâre nr. 18/20 ianuarie 2021 privind aprobarea Actului Adițional 

nr. 4 la  Acordul de parteneriat nr. 14364/21.09.2017, încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, 

Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba 

Iulia, în vederea implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea 

Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 a 

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

Judeţean Alba nr. 22/28 ianuarie 2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-Marcela, DAVID 

Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, IONELE Traian-Mihai, ITU 

Simona, MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, OŢOIU Marcel, PONORAN Tudor, ROF Marius-Nicolae, SIMION 

Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- Camelia şi UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  



Domnul consilier judeţean Creţu Simion nu a participat la vot. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

19. Proiect de hotărâre nr. 19/20 ianuarie 2021 privind utilizarea excedentului anilor 

precedenţi aferent sursei de finanţare D Fonduri externe nerambursabile, pentru efectuarea de 

cheltuieli în anul 2021 

 

Domnii consilieri judeţeni Creţu Simion, Mureşan Corneliu şi Tătar Virgil nu au participat la 

dezbateri. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu participă la dezbateri şi la vot domnii consilieri judeţeni Mureşan Corneliu, Creţu 

Simion, 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 Dan CHERECHEŞ: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Adrian Emil NEGRUŢIU: 

 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: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă. 

Cu un număr de 30 voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 23. 

Domnii consilieri judeţeni Mureşan Corneliu, Creţu Simion si Tătar Virgil nu au 

participat la vot. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 19/20 ianuarie 2021 privind utilizarea excedentului anilor 

precedenţi aferent sursei de finanţare D Fonduri externe nerambursabile, pentru efectuarea de 

cheltuieli în anul 2021 a fost aprobat cu un număr de de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 23/28 ianuarie 2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-Marcela, DAVID 

Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, IONELE Traian-Mihai, ITU 

Simona, MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, NEGRUȚIU Adrian-Emil, NEMEŞ Gheorghe-

Claudiu, OŢOIU Marcel, PONORAN Tudor, ROF Marius-Nicolae, SIMION Marcel, 

STĂNESCU Vasile, TRÎMBIŢAS Petronela- Camelia şi UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  



Domnii consilieri judeţeni Creţu Simion, Mureşan Corneliu şi Tătar Virgil nu au participat la 

vot. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

20. Proiect de hotărâre nr. 20/20 ianuarie 2021 cu privire la propunerea candidaților 

pentru funcția de  membru al Consiliului de Administrație al Societății „Parcul Industrial Cugir” 

SA 

 

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 Adrian Emil NEGRUŢIU: 

 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: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă. 

Cu un număr de 33 voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 24. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 20/20 ianuarie 2021 cu privire la propunerea candidaților 

pentru funcția de  membru al Consiliului de Administrație al Societății „Parcul Industrial 

Cugir” SA a fost aprobat cu un număr de de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 24/28 ianuarie 2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-

Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, IONELE Traian-

Mihai, ITU Simona, MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU 

Adrian-Emil, NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, OŢOIU Marcel, PONORAN Tudor, ROF Marius-

Nicolae, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- 

Camelia şi UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

21. Proiect de hotărâre nr. 21/20 ianuarie 2021 privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului - casă cu teren - monument istoric, situat administrativ în 

municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba, înscris în CF nr. 83030  Sebeş 

 

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: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă. 

Cu un număr de 33 voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 25. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 21/20 ianuarie 2021 privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului - casă cu teren - monument istoric, situat administrativ în 

municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba, înscris în CF nr. 83030  Sebeş a fost aprobat cu 

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

25/28 ianuarie 2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-

Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, IONELE Traian-

Mihai, ITU Simona, MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU 

Adrian-Emil, NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, OŢOIU Marcel, PONORAN Tudor, ROF Marius-

Nicolae, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- 

Camelia şi UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

22. Proiect de hotărâre nr. 22/21 ianuarie 2021 privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcții ale 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: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă. 

Cu un număr de 33 voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 26. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 22/21 ianuarie 2021 privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

a fost aprobat cu un număr de de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 26/28 ianuarie 2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-

Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, IONELE Traian-

Mihai, ITU Simona, MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU 

Adrian-Emil, NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, OŢOIU Marcel, PONORAN Tudor, ROF Marius-



Nicolae, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- 

Camelia şi UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Şedinţa continuă cu proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi suplimentară 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Ordinea de zi suplimentară  

1. Proiect de hotărâre nr. 23/25 ianuarie 2021 privind aprobarea Studiului de 

oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a  serviciului public de transport 

judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, 

a modalităţii de  atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competenţă a UAT  - Judeţul Alba şi a documentaţiei de atribuire a  

Contractului de delegare a  serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competenţă a UAT – Judeţul Alba 

 

Doamna consilier judeţean Itu Simona nu a participat la dezbateri. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu participă la dezbateri şi la vot doamna consilier judeţean Itu Simona 

 

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 Adrian Emil NEGRUŢIU: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

 

Domnul consilier județean Corneliu MUREȘAN: 

Domnule preşedinte, aici aş avea eu o intervenţie, dacă se poate. 

După cum atrăsesem atenţia şi public, noi grupul consilierilor judeţeni ai PSD, problema 

transportului judeţean este de actualitate şi de mare interes, pentru că cetăţenii mai ales de la 

începutul pandemiei, chiar ne-au atras atenţia că o mare parte din operatorii care au contractat 

cursele, nu mai sunt, nu mai fac curse.  

Am sperat, am avut şi o discuţie cu domnul preşedinte ca în viitorul Program de transport 

judeţean să găsim soluţii să nu mai fim nici la mila operatorului de transport care să discearnă el 

dacă este pentru el util şi bănos să facă o cursă sau nu.  

Mă uitam peste noul Program de transport şi văd că mare parte din aceste probleme 

sesizate de cetăţeni, nu se rezolvă în sensul că, aşa cum spuneau membrii unei comunităţi, ei nu 

sunt bugetari astfel încât programul lor să se gate la ora 15 sau 16 şi să plece cu ultima cursă spre 

casă. Sunt care lucrează pe schimburi şi ei văd că la ora 15 sau 16 sunt ultimele curse care pleacă 

spre localităţile lor. Nu am rezolvat problema lor.  

Şi de asta, aici vreau să văd, că s-a aruncat proiectul acesta şi pe ultima sută de metri, a 

intrat pe Ordinea de zi suplimentară, poate o mare parte din colegi n-au putut să-l parcurgă aşa 

cum ar trebui el, şi el în momentul de faţă, faţă în faţă cu problemele semnalate de cetaţeni, el nu 

răspunde la ceea ce trebuie.  

Şi pe lângă faptul că nu răspunde şi nu-i ajutăm pe oamenii ăştia, noi Consiliul Judeţean 

Alba, în decursul anilor ăştia am susţinut şi promovat cultura judeţului Alba şi se pare că 

neajutând aceste comunităţi, aceste sate să aibă un transport aşa cum trebuie, ele vor dispărea 

pentru că se vor depopula, iar şi zestrea culturală pe care noi încercăm s-o promovăm şi s-o 

menţinem, va dispărea odată cu ele.  

Deci este o problemă foarte spinoasă pentru judeţul Alba si cred ca ar trebui să-i acordăm 

mai multă atenţie şi să nu ne grăbim cu un Proiect privind transportul judeţean care să nu rezolve 

problemele cetăţenilor.  



Ba mai mult, cred că acest Proiect trebuia să beneficieze şi de o dezbatere publică, amplă, 

pentru că doar aşa putem culege problemele de la cetăţenii judeţului Alba, că ei se confruntă si să 

nu le stabilim doar aşa, în nişte birouri. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă mulţumesc, domnule Corneliu Mureşan.  

A fost dezbatere publică de luni de zile, s-a discutat cu toţi interesaţii propunerile de 

trasee, în afară de cele tradiţionale care sunt de zeci şi zeci de ani, au apărut şi altele. 

Toate astea au fost cuprinse în Program după discuţii şi consultări cu consiliile locale 

respective.  

Vă mulţumesc pentru intervenţie, propun să votăm. 

Domnul consilier județean Corneliu MUREȘAN: 

Eu atât mai spun, având în vedere că nu regăsesc răspunsul, le spun colegilor mei din 

PSD să nu voteze acest proiect de hotărâre şi le propun şi colegilor din USR să nu voteze, aşa 

cum am votat proiectul lor cu acel amendament, să nu voteze pentru că nu este benefic pentru 

cetăţeni forma aceasta a acestui Program de transport. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Ideal nu este, sunt de acord cu dumneavoastră. 

Dar vă propun să votăm forma pe care o avem şi vreau să vă spun că, cu cât o să apară 

dea lungul timpului nevoi, lucrul ăsta poate fi completat permanent, deci nu este o chestie bătută 

în cuie.  

Vă mulţumesc!  

 Domnul consilier județean Mihail DAVID: 

Grupul USR PLUS este împotriva formei actuale, cel mai important motiv fiind cel 

susţinut şi de colegul consilier anterior, tocmai pentru că realitatea din viaţa economică mai ales, 

nu bate cu cea a Programului care aceste transporturi le desfăşoară, aşa cum este prezentat. 

Şi la rândul nostru considerăm că forma actuală nu este cea mai potrivită, de aceea USR 

PLUS votează împotrivă.  

Mulţumesc! 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă mulţumim, domnule consilier.  

Am explict, nu este perfectă, lucrurile pot fi îmbunătăţite, dar toate astea au fost făcute în 

urma discuţiilor cu consiliile locale şi dezbaterilor care au avut loc.  

 

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: 
Voturi împotrivă: întreg grupul de consilieri judeteni ai USR PLUS şi cel al PSD 

10 voturi împotrivă. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Aţineri? 

Cine este pentru? 

Ceilalţi. 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
10 voturi împotrivă, 22 voturi „pentru”. 

Doamna consilier judetean Simona Itu nu a participat la vot. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 27. 

 

Proiectul de hotărâre 23/25 ianuarie 2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate 

în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a  serviciului public de transport judeţean de 

persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, a 

modalităţii de  atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competenţă a UAT  - Judeţul Alba şi a documentaţiei de atribuire 

a  Contractului de delegare a  serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competenţă a UAT – Judeţul Alba a fost aprobat cu un număr de 



22 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 27/28 ianuarie 

2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CREȚU Simion, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, MOCAN Maria-

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

TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- Camelia şi UȚIU Ioan 

10 voturi „împotrivă” domnii consilieri judeţeni CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ 

Eugenia-Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, IONELE Traian-Mihai, MATEI 

Ioan, MUREȘAN Corneliu, NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, OŢOIU Marcel şi ROF Marius-Nicolae  

0 abțineri  
Doamna consilier judeţean Itu Simona nu a participat la vot. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

2. Proiect de hotărâre nr. 24/25 ianuarie 2021 privind aprobarea Acordului de asociere 

care va fi încheiat între UAT - Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj şi UAT - 

Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a studiilor: meteorologic, 

topografic și de obstacolare, geotehnic și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul  de 

investiții: „Heliport în Municipiul Blaj”.  

Aici, aşa cum vă spuneam, împreună cu colegii de la UPU, se vor stabili mai multe locaţii 

în judeţ. 

Dorim şi la Alba Iulia şi la Blaj şi în zona Munţilor Apuseni, zona Sebeş-Cugir, unde este 

nevoie de intervenţii.  

 

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: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă. 

Cu un număr de 33 voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 28. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 24/25 ianuarie 2021 privind aprobarea Acordului de asociere 

care va fi încheiat între UAT - Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj şi UAT - 

Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a studiilor: meteorologic, 

topografic și de obstacolare, geotehnic și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul  de 

investiții: „Heliport în Municipiul Blaj” a fost aprobat cu un număr de de 33 voturi „pentru”, 

fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 28/28 ianuarie 2021 

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

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

ROCCHETTI Simone, BĂLĂU Teodora-Adela, BARB Cristian, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin-Răzvan, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-



Marcela, DAVID Mihail, DRAGOSIN Petru Romi, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina, IONELE Traian-

Mihai, ITU Simona, MATEI Ioan, MOCAN Maria-Mirela, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU 

Adrian-Emil, NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, OŢOIU Marcel, PONORAN Tudor, ROF Marius-

Nicolae, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAS Petronela- 

Camelia şi UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Avem Rapoartele de activitate. 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Raportul de activitate al Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba pentru perioada 1 

ianuarie - 31 decembrie 2020,  

Raportul de activitate al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2020  

Şi la ultimul punct, au fost supuse spre consultare Planurile anuale de acţiune, intocmite 

de UAT-uri în domeniul asistenţei sociale, a serviciilor sociale.  

Sunt Planurile de acţiune din partea UAT-urilor: Cugir, Sebeş, Alba Iulia, Aiud, Teiuş, 

Şugag, Lopadea Nouă, Râmeţ, Horea, Cetatea de Baltă, Arieşeni, Albac, Bistra, Gârda de Sus, 

Noşlac, Poiana Vadului, Gârbova, Unirea, Meteş, Rădeşti, Stremţ, Bucium, Doştat, Abrud, 

Scărişoara şi Pianu. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă mulţumim! 

Sănătate multă vă dorim!... 

 

Domnul consilier județean Corneliu MUREȘAN: 

Aş mai avea eu o scurtă intervenţie, legat de subiectul Sălii Polivalente.  

Am petiţionat Primăria Alba Iulia în urmă cu câteva zile şi am primit răspuns în privinţa 

unei Săli Polivalente.  

Domnul preşedinte nu este străin de acest subiect, l-am mai abordat şi în legislatura 

trecută, şi se pare că dânşii, din răspunsul primit, nu au concretizat nimic legat de o sală 

polivalentă. 

Acesta este un deziderat al multor locuitori care trăiesc în Alba Iulia, de a avea o sală 

polivalentă.  

Voiam să propun, în urma discuţiilor şi a petiţiei adresate Primăriei Alba Iulia şi a acelui 

răspuns, să facem ceva concret, să facem un grup de lucru care să vizeze o eventuală colaborare 

între Consiliul Judeţean Alba şi Primăria Alba Iulia, de a identifica o locaţie şi de a găsi surse de 

finanţare pentru o sală polivalentă. Pentru că dacă la Blaj s-a putut, se poate şi la Alba Iulia.  

Şi dacă în trecut noi am găsit înţelegere la Primăria Alba Iulia, sperăm ca noii colegi din 

Consiliul Local Alba Iulia şi domnul primar, să aibă mai multă cădere asupra acestui subiect.  

Mulţumesc! 

Domnul consilier județean Mihail DAVID: 

Domnule presedinte Dumitrel, din partea consilierilor judeţeni USR PLUS, aş vrea să vă 

propunem tuturor, să luăm o atitudine din partea Consiliului Judeţean Alba în ceea ce priveşte 

situaţia care a fost prezentată zilele trecute în municipiul Sebeş ca fiind cel mai poluat UAT din 

întreaga Românie. 

Si este evident faptul că aici avem autorităţi responsabile, care trebuie să vină şi cu 

măsuri şi cu soluţii, dar în situaţia dată, consider că noi ca şi consiliu judeţean ar trebui să 

încercăm cel puţin să sprijinim acest demers, să avem un punct de vedere, având în vedere că al 

doilea municipiu ca mărime din judeţul nostru suferă de această faimă negativă, care în primul şi 

în primul rând afecteză sănătatea cetăţenilor.  

Mulţumesc! 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Stim cu toţii că domnul primar Nistor împreună cu colegii din Consiliul Local Sebeş, 

aparatul de specialitate, populaţia din Sebeş, au luat atitudine, au făcut demersuri, au avut 

posibilitatea de a evalua calitatea aerului şi a poluării. 

Cu siguranţă ne dorim, prin această Strategie mi-aş fi dorit să vorbim de mai mult 

„verde”, am susţinut la discuţii că doresc ca Alba să fie un judeţ „verde”, vom da foarte mare 



importanţă, noi lucrăm acuma la un Plan de management al calităţii aerului în tot judeţul, după 

finalizare vom discuta şi acest lucru. 

Vă mulţumesc mult.  

Domnul consilier județean Claudiu NEMES: 
Domnule Preşedinte, aş avea şi eu două puncte de discuţii, dacă se poate. 

Aş vrea să vorbesc despre DJ 704 Oaşa - domeniul schiabil Şureanu-Cugir, care din 2017 

s-au sistat toate negocierile sau discuţiile, să revină în patimoniul Judeţului Alba.  

Noi, ca şi Consiliu Judeţean avem vreun Plan, vreo Strategie să intre acest drum în 

patimoniul judeţului?  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Asa cum este situaţia, nu s-a sistat nimic.  

În momentul când noi n-am avut argumente, procedura ca Romsilva să ni-l dea nouă în 

domeniul public. S-a complicat cu ani în urmă, acel drum figura ca drum judeţean. 

Am încercat varianta aceasta pentru că la nivel de consiliu local, Şugagul avea proprietăţi 

în zonă, păduri, composesorate, care ţin de comună, sa facă demersuri.  

Au făcut vreo 3-4 demersuri, s-a schimbat legislaţia, am vorbit la nivelul cel mai de sus 

referitor la problema aceasta a noastră. Vom continua demersurile, am vorbit cu domnul primar 

ca acel drum din zona Oaşa până în zona Poarta Raiului, să ajungă la administraţia locală. Cel 

mai uşor e să-l primească consiliul local, după care, împreună cu noi să putem să aducem 

finanţare pentru acest drum.  

Vreau să vă spun dumneavoastră şi colegilor care sunt mai noi şi nu numai, că noi facem 

demersuri de mai mulţi ani de zile. Proiectul Poarta Raiului este un proiect amplu care a fost 

dezvoltat şi promovat de Consiliul Judeţean Alba împreună cu Consiliul Local Şugag, pentru că 

zona aceea e zonă de interferenţă. Tocmai de aceea am luat în administrare zona Frumoasa, ca să 

facem un turism curat. Acum 10 ani noi am propus de la Consiliul Judeţean Alba electrificarea 

zonei, dar din păcate suntem în situaţia în care Bucureştiul ne spune ce este mai bine sau ce este 

mai rău la noi acasă.  

Consiliile locale ştiu cel mai bine lucrul acesta. N-am reuşit până acum să convingem 

niciun Guvern să ne dea drumul de la Romsilva, şi e corectă observaţia dumneavoastră.  

Domnul consilier județean Claudiu NEMES: 
Domnule Preşedinte, am mai primit iarăşi nişte reclamaţii din partea locuitorilor din 

Răchita, care vor să treacă la Strungari. Pe perioada iernii, acel drum este închis, DJ 704A.  

Oare avem pe viitor ceva soluţii, pentru ca alternativa lor de a merge de la Răchita la 

Strungari este Sebeş-Pianu, toată zona s-o ocolească şi sunt undeva la vreo 40 de km şi locuitorii 

din zonă mi-au zis că pentru 2,7 km, care-i drumul dintre Răchita şi Strungari, închis momentan, 

noi trebuie să ocolim 40 de km.  

Avem ceva solutii, alternative în Strategia Consiliului Judeţean Alba? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Deciziile de închidere pe perioada de iarnă a unor drumuri ţin seama de pericolele care 

pot sa apară în perioada de ninsoare abundentă când nu se poate interveni. 

Domnul consilier județean Claudiu NEMES: 
Noi am înţeles, mă scuzaţi că intervin, am înţeles că drumul are un singur sens, de asta-i 

problema şi nu are scuaruri unde două maşini să poată trece una pe lângă cealaltă. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Sunt lucruri tehnice care cu siguranţă se vor rezolva în viitor, este corect, drumul acesta, 

şi spectaculos apropo de zona...  

Domnul consilier județean Claudiu NEMES: 
De asta vreau să vorbesc cu dumneavoastră... 

Domnule preşedinte, iarăşi vreau să discut cu dumneavoastră despre o problemă, tot la fel 

ne-au semnalat-o locuitorii din comuna Crăciunelu şi Bucerdea.  

Ei ne-au spus că la fiecare ploaie mai serioasă, apa pluvială le intră în casă de pe dealuri. 

Înainte, am înţeles ca erau nişte rigole mai mari care captau toată apa care venea de pe dealuri. 

Acuma nu mai este nimica şi au probleme, că la fiecare ploaie le intră în casă, se inundă drumul 

judeţean şi toată apa le intră în casa până în Crăciunel, din câte mi-au spus oamenii.  

Avem iarăşi ceva soluţii la chestia asta? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Hai să vă spun povestea cu acele rigole. Rigolele sunt şi acum, sunt cele mai mari rigole 

pe care le avem pe un drum judeţean, dar cu ani în urmă către Crăciunel, colegii judeţeni mai 



vechi ştiu, era un şanţ mare care prelua apa şi o ducea undeva în dreapta, către o vale. Acum s-a 

construit peste ea şi s-a şi blocat acel şanţ.  

Noi anul acesta am dat bani la primăria din Bucerdea să rezolve problema. 

Deci sunt lucruri, unele care sunt făcute, unele în curs de executare şi unele care se vor 

face anul acesta. 

Domnul consilier județean Claudiu NEMES: 
Am înţeles, vă mulţumesc şi mai am chiar o singură rugăminte. 

Din anul 2021, tariful la apă şi canal a crescut cu 20 de bani.  

M-am uitat puţin peste situaţia financiară din 2019 şi profitul net al companiei era de 12 

milioane de lei, deci cu peste 100% din prevederile anului.  

Acum vreau să vă întreb, nu ştiu care-i situaţia, ţinând cont că situaţia economică este 

destul de dificilă la noi în judeţ, al populaţiei, meritam să creştem tariful la apă şi canal cu 20 de 

bani? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Asta a fost o strategie care a fost aprobată cu mulţi ani în urmă, în momentul când 

Operatorul APA-CTTA a fost selectat pentru a depune şi obţine finanţări pentru sistemele de 

alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Alba.  

După cum ştiţi, cele mai mari investiţii din judeţul Alba, în afară de autostrăzi şi calea 

ferată, au fost făcute prin acest operator, căruia Finanţatorul i-a pus nişte condiţii printre care şi 

aceste scumpiri. 

Domnul consilier județean Claudiu NEMES: 
Eu am înţeles domnule preşedinte, dar ţinând cont că în 2019 au avut un profit de 12 

milioane de lei net, adică cu peste 200% decât preconizau, pentru că ei preconizau 7 milioane 

brut. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Să vă spun un lucru. Suntem colegi şi de guvernare, am înţeles, nu? 

Domnul ministru a spus: firmele statului trebuie să devină profitabile. 

Hai să vă previn, o parte din aceşti bani de care vorbiţi dumneavoastră, profitul ăla 

aproape tot, o parte se dă la stat, o parte într-un Fond de dezvoltare din care se fac micile 

intervenţii, în Fonduri care dau cofinanţări şi se plătesc credite care au fost luate pe alte proiecte. 

Deci toţi aceşti bani merg tot în investiţii, în dezvoltare în sustenabilitatea unor proiecte şi 

aşa mai departe. Ar fi groaznic să fie pe minus şi în situaţia asta se găsesc destui Operatori în 

România. 

Dacă analizaţi studiile privind nivelul calităţii vieţii locuitorilor din judeţul Alba, o să 

vedeţi că locul care îl ocupăm la nivel naţional, permite locuitorilor să achite câţiva bănuţi în 

plus la metrul cub de apă. Iar APA-CTTA, este bine că este pe profit, că numai aşa îşi poate 

permite cofinaţarea proiectelor care le are.  

Vă mulţumesc pentru observaţia dumneavoastră.  

Domnul consilier județean Claudiu NEMES: 
Vă mulţumesc pentru răspuns, domnule preşedinte! 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă mulţumesc tuturor şi să avem succes ca Strategia să ... 

Doamna consilier județean Filofteia BARSTAN: 
Domnule preşedinte, , aş dori să intervin şi eu, se poate? 

Zilele astea am văzut că s-a publicat în Monitorul Oficial din data de 25.01.2021, Ordinul 

nr. 49/2021 care aprobă Normele pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală.  

Aş dori să fiu informată vis a vis de obiectivele de investiţii pentru care Consiliul 

Judeţean Alba va depune solicitare pe acest Program.  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Am depus deja. 

Doamna consilier județean Filofteia BARSTAN: 
Şi aş dori să propun şi trei idei pe Programul Judeţean de Finanţare. 

Ambulanţă socială pentru comunele aflate în zonele defavorizate, în special Valea 

Arieşului. Nu ştiu, poate prea puţină lume ştie cu ce sunt echipate aceste ambulanţe sociale, însă 

am citit şi eu că nu eram documentată şi pot să spun că persoanele în vârstă, mai ales în zonele 

defavorizate, au acces redus la consult medical de specialitate şi ar fi foarte vitale pentru zonele 

defavorizate. 

 



Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Noi avem prevăzute multe lucruri în Strategia de sănătate, împreună cu Direcţia de 

Sănatate Publică, de vreo doi ani de zile, iar observaţiile dumneavoastră sunt valabile nu numai 

pe Arieş, zona la care vă referiţi, ci sunt valabile în multe zone. 

Doamna consilier județean Filofteia BARSTAN: 
În tot judeţul. 

O altă problemă destul de deficitară, să spunem, ar fi toaletele din unităţile de învăţământ 

din mediul rural. Sunt multe şcoli din mediul rural care, deşi suntem în secolul 21, nu au un 

cabinet în incinta unităţii de învăţământ.  

Şi o a treia idee, să-i spun aşa, ar fi cabinetele medicale. Chiar am gândit-o că într-un 

cabinet medical ar putea să-şi exercite serviciul şi un medic stomatolog, ca pentru fiecare copil 

din şcolile cu învăţământ gimnazial, să beneficieze de un consult stomatologic gratuit şi de ce nu, 

de aparate dentare. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Haideţi să vă spun, la propunerile dumneavoastră: în ceea ce priveşte dispensarele de 

comună, sunt obligaţia consiliului local. Primarul sau viceprimarul trebuie să se ocupe.  

Avem multe locuri în judeţ unde administraţiile locale şi-au rezolvat acest lucru, unele 

sunt acuma în rezolvare, problema cea mai importantă este că nu sunt medici de familie, aici e 

marea problemă. 

Doamna consilier județean Filofteia BARSTAN: 
Da, aici este marea problemă. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Doi, în ceea ce priveste toaletele, sunt obligaţia consiliului ocal. Nu mai sunt multe 

localităţi. 

Doamna consilier județean Filofteia BARSTAN: 
Dar un proiect nu există? Mă scuzaţi că intervin, un proiect comun pe toate unităţile de 

învăţământ? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Nu putem face acest lucru, pentru că nu sunt ale noastre.  

Să vă spun ce putem noi face, m-aţi întrebat ce am depus deja noi, avem deja depuse 

drumul Zlatna-Plai-Almaşu Mare, drumul Sânmiclăuş-Alecuş-Fărau, acum lucrăm la proiectul 

cu drumul care merge de la Întregalde la Mogoş să facă legătura cu drumul DJ 107 I de la Abrud 

până la Aiud şi începem alte proiecte privind infrastructura.  

Avem depuse proiecte privind Secţia de recuperare a Spitalului Judeţean de Urgenţa Alba 

Iulia, care se va construi aici în Centru, deci avem proiecte care se finanţează pe Programul 

Judeţean de Finanţare.  

Deci ce aţi spus dumneavoastră, referitor la şcoli, ele se finanţează prin Programul de 

guvernare.  

Avem discuţii cu UAT-urile pentru a găsi surse de finanţare, le spunem ce să facă, 

singurii care pot rezolva problemele acestea sunt Primarii, viceprimarii şi aparatul de specialitate 

al primăriei din comunele/oraşele noastre care pot să facă acest lucru.  

Vă mulţumesc! 

Doamna consilier județean Filofteia BARSTAN: 
Vă mulţumesc, domnule preşedinte! 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă mulţumesc mult, vă urez o zi bună şi aveţi grijă de sănatatea dumneavoastră! 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Estimăm că următoarea şedinţă să fie undeva în jurul datei de 25 februarie 2021. 

Mulţumim.  

Şedinţa s-a încheiat!  

Să aveţi o zi plăcută în continuare! 

 

Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „ordinarăˮ a 

Consiliului Județean Alba din data de 28 ianuarie 2021. 

 

PREŞEDINTE,                            SECRETAR GENERAL, 

           Ion DUMITREL                          Vasile BUMBU 


