
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi, 2 iunie 2021,  

cu ocazia şedinţei „extraordinară” a Consiliului Judeţean Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 302 din 28 mai 2021 cu privire la convocarea consilierilor județeni în 

ședință „extraordinară” în ziua de 2 iunie 2021, ora 10
00,

 ședință care a avut loc, „la distanţă”, 

în regim de audio/ videoconferință. 

La lucrările şedinţei au participat on-line 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 29 consilieri judeţeni. 

Au fost prezenţi de asemenea on-line: domnul Paul Marius Haţegan - şef serviciu, 

Serviciul administrativ, domnul Virgil Ştefan Cărpinişan - consilier superior, Compartimentul 

informatică, doamna Ioana Băbuț - consilier superior, Compartimentul sistem de control intern 

managerial, doamna Nicoleta Lazăr şi domnul Viorel Luculescu - consilieri superiori, Direcţia 

juridică şi administraţie publică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

 

 Ședința a început la ora 10
00 

 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Domnule preşedinte, sunt prezenţi 32 de consilieri judeţeni. 

Mandatul domnului consilier judeţean David Mihail a încetat înainte de termen ca urmare 

a demisiei. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Buna ziua tuturor!  

Atenţie la dezbateri şi la vot, să nu fiţi în conflict de interese sau incompatibilitate, să nu 

participaţi la dezbateri şi al vot.  

 

Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion DUMITREL propune şi solicită 

aprobarea Ordinii de zi comunicată prin Dispoziţia de convocare. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Ordinea de zi este cea din dispoziţia de convocare. 

Vă rog să fiţi de acord cu ea. 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva? 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Constat că nu sunt abţineri şi voturi „împotrivă” în ceea ce priveşte ordinea de zi. 

Cu un număr de 32 de voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 128.  

 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 128/2 iunie 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, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-

Marcela, 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  

 

Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Intrăm în Ordinea de zi iniţială  

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

Județean Alba din data de 27 mai 2021, redactat de Secretarul general al Județului - domnul 

Vasile Bumbu.  

 

Se trece la votul asupra procesului verbal al şedinţei anterioare 

 

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 de voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 129.  

 

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

data de 27 mai 2021 a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 129/2 iunie 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, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-

Marcela, 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: 

2. Proiect de hotărâre nr. 120/26 mai 2021 privind aprobarea completării 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz nefavorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz nefavorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Dan Ioan CHERECHEŞ: 

 Comisia nr. 4, aviz nefavorabil. 

 Domnul consilier județean Adrian Emil NEGRUŢIU: 

 Comisia nr. 5, aviz nefavorabil. 

 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz nefavorabil. 



Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva? 

 Domnul vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN: 

Domnule Preşedinte, la proiectul de hotărâre nr. 120, grupul de consilieri judeţeni ai 

Partidului Naţional Liberal, vot „împotrivă”.  

Mulţumesc. 

 Domnul consilier județean Claudiu-Gheorghe NEMEŞ: 

Bună ziua domnule preşedinte! 

Consilierii judeţeni ai Alianţei Uniunea Salvaţi România - Partidul Libertate Unitate 

Solidaritate votează „pentru”. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Mulţumim.  

Colegii din Partidul Social Democrat? 

 Domnul consilier județean Corneliu MUREŞAN: 

Vot „pentru”, din partea grupului de consilieri judeţeni ai Partidului Social Democrat. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Colegii din Partidul Mişcarea Populară? 

 Doamna consilier județean Petronela Camelia TRÂMBIŢAŞ: 

Vot „împotrivă”.  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
9 voturi „pentru”, 23 de voturi „împotrivă”. 

Proiectul de hotărâre nu a fost aprobat. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 120/26 mai 2021 privind aprobarea completării 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba a fost respins cu un 

număr de 23 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, BARSTAN Filofteia, BESOI 

Laurenţiu-Marian, 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, SIMION Marcel, 

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

9 voturi „pentru”:  Grupul de consilieri judeţeni PSD: CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ 

Eugenia-Marcela, DRAGOSIN Petru Romi, MATEI Ioan, OŢOIU Marcel şi MUREȘAN 

Corneliu şi Grupul de consilieri judeţeni USR PLUS: domnii consilieri judeţeni IONELE Traian-

Mihai, NEMEŞ Gheorghe-Claudiu, ROF Marius-Nicolae 

0 abțineri  

 

 Domnul consilier județean Claudiu-Gheorghe NEMEŞ: 

Domnule preşedinte, dragi colegi, eu am înţeles votul din comisii. 

Am înţeles şi votul colegilor din Alianţă, colegilor PNL din Alianţă, dar sincer să fiu, e o 

chestiune din punctul meu de vedere cel puţin morală, ca un singur om să nu fie în mai multe 

Consilii de administraţie.  

La Cugir este un domn în Consiliul de administraţie la Parcul Industrial Cugir, este în 

Consiliul de administraţie şi la APA CTTA, este şi Administrator special la Uzina Mecanică 

Cugir. Ia din aceste consilii de administraţie, undeva la două sute de milioane.  

Sincer să fiu, cred că e cel puţin imoral să facem o chestie din asta, ca o singură persoană 

să beneficieze de atâtea funcţii şi atâtea poziţii.  

Cred că ar trebui un pic să recalculăm, am înţeles votul împotrivă, nu e nicio problemă, 

dar cred că ar trebui un pic să recalculăm, să ne recalculăm noi poziţiile noastre din consiliul 

judeţean. Sunt nişte situaţii... 

Vă mulţumesc frumos pentru tot, o zi frumoasă! 

 

 



Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Da, ce vreau să vă spun: sunt anumite situaţii în care se participă într-o competiţie în care 

noi nu putem să ne opunem.  

De asemenea, dreptul de a fi candidat. 

Vedeţi, ăsta e considerentul. 

Vă mulţumesc mult pentru propunere. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

3. Proiect de hotărâre nr. 121/28 mai 2021 privind neexercitarea dreptului de preemţiune 

asupra imobilului teren în suprafaţă de 476 mp., înscris în CF nr. 79919 Alba Iulia sub nr. 

cad/top. 4354/25/2/1, 4354/25/1/1 - monument istoric situat administrativ în municipiul Alba 

Iulia, str. Aron Pumnul, nr. 10, judeţul 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 32 de voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 130.  

 

Proiectul de hotărâre nr. 121/28 mai 2021 privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului teren în suprafaţă de 476 mp., înscris în CF nr. 79919 Alba Iulia 

sub nr. cad/top. 4354/25/2/1, 4354/25/1/1 - monument istoric situat administrativ în municipiul 

Alba Iulia, str. Aron Pumnul, nr. 10, judeţul Alba a fost aprobat cu un număr de 32 voturi 

„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 130/2 iunie 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, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-

Marcela, 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. 122/28 mai 2021 cu privire la completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 278/2020 privind aprobarea constituirii dreptului de administrare 

în favoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia asupra unui bun imobil - teren,înscris în 

CF nr. 82768 Alba Iulia, aparţinând domeniului public 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 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 de voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 131.  

 

Proiectul de hotărâre nr. 122/28 mai 2021 cu privire la completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 278/2020 privind aprobarea constituirii dreptului de administrare 

în favoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia asupra unui bun imobil - teren,înscris în 

CF nr. 82768 Alba Iulia, aparţinând domeniului public al Judeţului Alba a fost aprobat cu un 

număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 131/2 

iunie 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, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-

Marcela, 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: 

Mai avem un proiect de hotărâre 

5. Proiect de hotărâre nr. 123/28 mai 2021 cu privire la îndreptarea erorii materiale 

strecurată în Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 3/2021 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 762: Lim jud. Hunedoara - Dealu Crişului - Valea 

Maciului - Mărtineşti - Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75) 

 

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 32 de voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 132.  

 

Proiectul de hotărâre nr. 123/28 mai 2021 cu privire la îndreptarea erorii materiale 

strecurată în Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 3/2021 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 762: Lim jud. Hunedoara - Dealu Crişului - Valea 

Maciului - Mărtineşti - Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75) a fost 

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

Alba nr. 132/2 iunie 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, CREȚU Simion, CRIŞAN Laurenţiu, DĂRĂMUŞ Eugenia-

Marcela, 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 județean Corneliu MUREŞAN: 

Domnule preşedinte, aş avea şi eu o intervenţie. 

Aş vrea să întreb în ce stadiu suntem cu procedura de delegare a gestiunii serviciului 

public de transport judeţean de persoane şi mai ales pentru câte trasee s-au depus oferte, din cele 

70? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Comisia e în evaluare. Eu o să ştiu în momentul în care se termină procedura. 

Vin la preşedinte pentru semnare şi aprobare.  

Asta e procedura şi nu am voie să întreb ce se întâmplă. Din momentul în care s-a ridicat 

pe SICAP, la mine vin pentru semnarea rezultatului procedurii. 

 Domnul consilier județean Corneliu MUREŞAN: 

Vă întreb acest lucru, deoarece în luna februarie, la nivelul Regiunii Centru, cei mai mulţi 

şomeri proveneau şi erau înregistraţi în judeţul Alba.  

Din discuţiile avute cu cetăţenii şi o parte din primari şi aleşii locali, reiese că o cauză a 

creşterii numărului de şomeri în mediul rural, este datorat lipsei de transport spre zonele unde 

există locuri de muncă.  

Şi asta se poate observa comparând aceleaşi luni de început ale anului 2021 cu cele din 

2020 când există la noi la Alba o creştere de cinci mii şi ceva de şomeri.  

Şi corelând aceste două, mă interesează aşa cum m-a interesat şi în trecut subiectul ăsta 

cu transportul, pentru că este o problemă arzătoare a judeţului, unde ne putem noi implica ca şi 

consiliu judeţean. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Eu tot ce pot să vă spun, v-am dat un răspuns, iar în situaţiile în care s-ar putea pe 

anumite trasee, noi vom scoate la licitaţie în permanenţă până vor fi ocupate. 

Vă mulţumesc de întrebare, de preocupare şi sunt de acord cu dumneavoastră în tot ce 

spuneţi. 

 Domnul consilier județean Corneliu MUREŞAN: 

Şi totodată, aş mai spune o chestie care o observasem. 

Dacă există ceva măsuri ale consiliului judeţean pentru a diminua acest număr de şomeri. 

Şi întrebam asta pentru că am văzut că alte consilii judeţene se implică în crearea unor 

parcuri industriale pentru a diminua numărul de şomeri. 

Există? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Da, eu înţeleg întrebarea dumneavoastră. 



Uite, eram săptămânile trecute undeva în zona Munţilor Apuseni, şi într-adevăr acolo nu 

sunt atâtea investiţii ca în partea de jos a judeţului. Se vorbea de oamenii din administraţie de 

tema asta, şi spunea cineva de faţă: domnule eu ştiu că au venit la noi la administraţia respectivă, 

oameni care voiau să angajeze. Şi vreau să vă spun că li s-au oferit locuri de muncă şi unii din 

nefericie au refuzat. Că avem şi situaţii de genul acesta. 

Deci eu sunt convins că, ce urmează şi investiţiile care se vor face în judeţ, pentru că sunt 

multe şi o să discutăm cu siguranţă la momentul oportun, o să vedeţi ce posibilităţi şi ce 

deschideri vor fi în continuare în ceea ce priveşte dezvoltarea economică a judeţului Alba.  

Problema noastră şi ne preocupăm şi acum, este pregătirea forţei de muncă după cum 

ştiţi, şi domnul consilier judeţean Cherecheş Dan Ioan şi doamna fost inspector şcolar general 

Dărămuş Eugenia, ştiu de preocupările noatre, forţa de muncă este un lucru esenţial, cea 

calificată indiferent în ce domeniu ar fi. 

Lucrul acesta este cerut, iar noi am continuat proiectul început de anii trecuţi. Acum de 

exemplu şi astăzi o să avem o întâlnire pentru promovarea învăţamântului dual la Baia de Arieş 

şi Bistra, săptămâna aceasta, iar în următoarea în zona Munţilor Apuseni, să promovăm judeţul 

Alba. 

Acuma suntem într-o acţiune pe care o vom face publică în perioada următoare privind 

zonele de investiţii. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

Domnule preşedinte, vreau să fac o completare. 

Vis-a vis despre şomeri, dacă cineva este şomer şi vrea să muncească, eu asigur şi 

transportul, dacă aveţi 100 de persoane disponibile, îi angajez eu pe toţi.  

Aşa că doar să dorească să muncească şi au unde să muncească, credeţi-mă!  

Eu îi aştept pe toţi şi le asigur şi transportul. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Am înţeles.  

Acum dragi colegi, pentru că Simone Albani a avut intervenţia şi oferta asta, astăzi e Ziua 

Naţională a Italiei şi ne bucurăm că avem un coleg care vine de acolo şi este şi alături de noi aici 

în România cu afaceri şi cu altele.  

Vă mulţumesc mult. Sănătate! 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Şedinţa s-a încheiat. 

Mulţumim de participare.  

Să aveţi o zi bună în continuare! 

 

 

Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „extraordinarăˮ a 

Consiliului Județean Alba din data de 2 iunie 2021. 

 

 

PREŞEDINTE,                            SECRETAR GENERAL, 

           Ion DUMITREL                          Vasile BUMBU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat, 

Viorel LUCULESCU 

Comp. Administratie Publică. 


