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1. Proiect de hot�râre privind numirea domnului Rustoiu Gabriel Tiberiu în 
func�ia de director general al Muzeului Na�ional al Unirii Alba Iulia.    Ini�iator:  
Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba. – A fost votat cu 29 voturi 
pentru, 0 voturi împotriv�, 0 ab�ineri. 

 
2. Proiect de hot�râre privind propunerea de înlocuire a medicului specialist din 

Comisia jude�ean� de evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru adul�i Alba.   
Ini�iator: Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba. – A fost votat cu 29 
voturi pentru, 0 voturi împotriv�, 0 ab�ineri. 
 

3. Proiect de hot�râre privind aprobarea particip�rii Direc�iei generale de asisten�� 
social� �i protec�ia copilului Alba, în calitate de partener, la proiectul ’’Centrul social 
de urgen�� Alba.       Ini�iator:  Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba.  
– A fost votat cu 29 voturi pentru, 0 voturi împotriv�, 0 ab�ineri. 

 
4. Proiect de hot�râre privind aprobarea complet�rii �i modific�rii Hot�rârii 

Consiliului jude�ean Alba nr 117/2006 privind înfiin�area unit��ilor de protec�ia 
copilului potrivit Contractului de colaborare încheiat cu Funda�ia Hope and Homes 
for Children România. 
Ini�iator:  Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba. – A fost votat cu 29 
voturi pentru, 0 voturi împotriv�, 0 ab�ineri. 

 
5. Proiect de hot�râre privind împuternicirea domnului Con�an Mihai în calitate de 

reprezentant al SC Drumuri �i Poduri Locale Alba SA în rela�ia cu Banca Comercial� 
Român� Alba, pentru eliberarea scrisorilor de garan�ie bancar�, pân� la plafonul de 
150.000 lei.    Ini�iator:  Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba.  – A fost 
votat cu 28 voturi pentru, 0 voturi împotriv�, 1 ab�inere. 

 
6. Proiect de hot�râre privind delegarea exercit�rii drepturilor �i obliga�iilor 

p�rinte�ti ale Consiliului jude�ean Alba.   Ini�iator:  Dumitrel Ion, pre�edintele 
Consiliului jude�ean Alba. – A fost votat cu 29 voturi pentru, 0 voturi împotriv�, 0 
ab�ineri. 

 
7. Proiect de hot�râre privind aprobarea statului de func�ii �i organigramei 

Direc�iei Generale de Asisten�� Social� �i Protec�ia Copilului Alba .  Ini�iator:  
Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba.  – A fost votat cu 28 voturi 
pentru, 0 voturi împotriv�, 1 ab�inere. 

 



8. Proiect de hot�râre privind modificarea �i completarea Hot�rârii Consiliului 
Jude�ean Alba nr.48/2006 privind concediul de odihn� suplimentar personalului din 
cadrul Direc�iei Generale de Asisten�� Social� �i Protec�ia Copilului Alba .  Ini�iator:  
Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba.  -  A fost votat cu 26 voturi 
pentru, 1 vot împotriv�, 2 ab�ineri. 

 
9. Proiect de hot�râre privind aprobarea statului de func�ii la Direc�ia pentru 

protec�ia Plantelor Alba.      Ini�iator:  Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean 
Alba.  -  A fost votat cu29 voturi pentru, 0 voturi împotriv�, 0 ab�ineri. 

 
10. Proiect de hot�râre privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnic� 

jude�ean� de amenajare a teritoriului urbanism �i lucr�ri publice pentru 
documenta�iile: ‚’Plan Urbanistic Zonal- Fabrica de preparat carne Sebe�el’’, comuna 
S�sciori; ‚’Plan Urbanistic Zonal Construire spa�ii comerciale Bulevardul Revolu�iei 
1948’’, ora� Cîmpeni: ‚’Plan Urbanistic Zonal – Fabrica de conserve Oiejdea’’, 
localitatea Oiejdea; ‚’ Plan Urbanistic Zonal- SEBES-LANCRAM-DN1- zona 
industrial�, localitatea Lancr�m; ‚’Plan Urbanistic Zonal SEBES-DN1, km 329’’, 
municipiul Sebe�; ‚’Plan Urbanistic Zonal-Trup P1- Teren de Golf’’, comuna Pianu, 
‚’Plan Urbanistic Zonal- Fabrica procesare carne pas�re Oiejdea’’, localitatea Oiejdea, 
comuna Galda de Jos, jude�ul Alba.    Ini�iator:  :  Dumitrel Ion, pre�edintele 
Consiliului jude�ean Alba.  -  A fost votat cu 29 voturi pentru, 0 voturi împotriv�, 0 
ab�ineri. 
 

11. Proiect de hot�râre pentru completarea Hot�rârii Consiliului Jude�ean Alba nr. 
246/2005 si aprobarea Actului Adi�ional nr.2 la Contractul de delegare de gestiune 
prin concesiune nr.3480-611/04.04.2005.   Ini�iator:  Dumitrel Ion, pre�edintele 
Consiliului jude�ean Alba.  -  A fost votat cu 28 voturi pentru, 0 voturi împotriv�, 1 
ab�inere. 

 
12. Proiect de hot�râre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere 

pentru bunurile-spa�ii situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Lucian Blaga 
nr 8 �i str. Unirii nr.1-3 precum �i pentru terenul situat în curtea interioar� a Spitalului 
Jude�ean de Urgen�� Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia Bulevardul Revolu�iei 1989 
nr.23.   Ini�iator:  Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba.  – A fost votat 
cu 29 voturi pentru, 0 voturi împotriv�, 0 ab�ineri. 

 
13. Proiect de hot�râre privind aprobarea închirierii de c�tre Spitalul jude�ean de 

Urgen�� Alba Iulia, a bunului spa�iu în suprafa�� total� de 6mp situat la etajul I al 
imobilului din Alba Iulia, Str. Al. Vaida Voievod nr.2 jude�ul Alba.  Ini�iator:  
Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba.  -  A fost votat cu 28 voturi 
pentru, 0 voturi împotriv�, 1 ab�inere. 

 
 

14. Proiect de hot�râre privind aprobarea ‚’Programului de lucr�ri rectificat pentru 
drumurile �i podurile jude�ene finan�ate din bugetul propriu al jude�ului Alba pe anul 
2006.     Ini�iator:  Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba.  -  A fost 
votat cu 22 voturi pentru, 7 voturi împotriv�, 0 ab�ineri. 

 
15. Proiect de hot�râre privind aprobarea‚ Ofertelor de pre� pentru tratamente 

bituminoase pe drumuri jude�ene, lucr�ri finan�ate din bugetul propriu al jude�ului 



Alba pe anul 2006.   Ini�iator:  Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba. – 
A fost votat cu 26 voturi pentru, 0 voturi împotriv�, 3 ab�ineri. 

 
16. Proiect de hot�râre privind însu�irea propunerii pentru indica�ia geografic� 

’’Arie�eni Alpine Ski Cup’’. Ini�iator:  Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean 
Alba.  -  A fost votat cu 25 voturi pentru, 4 voturi împotriv�, 0 ab�ineri. 
 

17. Proiect de hot�râre privind însu�irea propunerii pentru  indica�ia geografic� 
’’Alba Golf Challenge’’.  Ini�iator:  Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean 
Alba. – A fost votat cu 24 voturi pentru, 3 voturi împotriv�, 2 ab�ineri. 

 
18. Proiect de hot�râre privind însu�irea propunerii de marc� ’’Ziua de mâine’’.  

Ini�iator:  Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba. – A fost votat cu 28 
voturi pentru, 0 voturi împotriv�, 0 ab�ineri. 

 
19. Proiect de hot�râre privind însu�irea propunerii de marc� ’’Festivalul Cet��ilor 

Dacice”   Ini�iator:  Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului jude�ean Alba. – A fost 
votat cu 29 voturi pentru, 0 voturi împotriv�, 0 ab�ineri. 

 
20. Proiect de hot�râre privind însu�irea propunerii de marc� ’’ Festivalul 

Interna�ional de Teatru-Pentru oameni Mici si mari’’. Ini�iator:  Dumitrel Ion, 
pre�edintele Consiliului jude�ean Alba. – A fost votat cu 29 voturi pentru, 0 voturi 
împotriv�, 0 ab�ineri. 

 
21. Proiect de hot�râre privind modificarea Hot�rârii nr.274/2005 privind 

echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ora�elor, municipiilor, precum �i a 
bugetului propriu al jude�ului Alba pe 2006.   Ini�iator:  Dumitrel Ion, pre�edintele 
Consiliului jude�ean Alba.  -  A fost votat cu 27 voturi pentru, 0 voturi împotriv�, 2 
ab�ineri. 

 
22. Proiect de hot�râre privind rectificarea bugetului general al jude�ului Alba, al 

bugetului propriu al jude�ului Alba �i a bugetelor de venituri �i cheltuieli ale 
institu�iilor �i serviciilor publice de interes jude�ean finan�ate prin transferuri �i din 
venituri proprii pe anul 2006. Ini�iator:  Dumitrel Ion, pre�edintele Consiliului 
jude�ean Alba. – A fost votat cu 28 voturi pentru, 0 voturi împotriv�, 1 ab�inere. 
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