
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                   
CONSILIUL JUDEŢEAN           
 
                                       

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba  

nr. 214/2008 privind aprobarea Convenţiei de cooperare în vederea realizării  
Proiectului de interes public judeţean „OPERAŢIONALIZAREA  

CENTRULUI JUDEŢEAN DE COORDONARE  
ŞI CONDUCERE A INTERVENŢIEI ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ” 

 încheiată între Consiliul judeţean Alba şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
 „Unirea” al judeţului Alba 

 
 
         Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 16 decembrie 2008;  
        Luând în dezbatere : 
              - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului judeţean Alba nr. 214/2008 privind realizarea Proiectului de interes public 
judeţean „OPERAŢIONALIZAREA CENTRULUI JUDEŢEAN  DE COORDONARE  ŞI 
CONDUCERE A INTERVENŢIEI ÎN SITUAŢII  DE URGENŢĂ”  între Consiliul judeţean 
Alba şi Inspectoratul pentru  Situaţii de Urgenţă  „Unirea” al judeţului Alba; 
          - Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 
214/2008 privind realizarea Proiectului de interes public judeţean „OPERAŢIONALIZAREA 
CENTRULUI JUDEŢEAN  DE COORDONARE  ŞI CONDUCERE A INTERVENŢIEI ÎN 
SITUAŢII  DE URGENŢĂ”  între Consiliul judeţean Alba şi Inspectoratul pentru  Situaţii de 
Urgenţă  „Unirea” al judeţului Alba, iniţiat de domnul Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului 
judeţean Alba; 
              - raportul nr.116992/09.12.2008 al Direcţiei de dezvoltare şi bugete. 
         Văzând: 
              - avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 – Comisia de dezvoltare economică, 
bugete, strategii şi cooperare interinstituţională; 
         Având în vedere prevederile: 
              - Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
              - Hotărârii Guvernului României nr. 1489/2004 pentru aprobarea regulamentului – 
cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi 
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 
         -art. 91- (1) lit. e) şi alin. 6, lit. a)  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
         În temeiul art.97 şi art. 115 (1) lit. c. din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001,republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 
         Art.I.  Se aprobă modificarea Convenţiei de cooperare în vederea realizării Proiectului 
de interes public judeţean „OPERAŢIONALIZAREA CENTRULUI JUDEŢEAN  DE 
COORDONARE  ŞI CONDUCERE A INTERVENŢIEI ÎN SITUAŢII  DE URGENŢĂ” 
încheiată între Consiliul judeţean Alba şi Inspectoratul pentru  Situaţii de Urgenţă  „Unirea” al 
judeţului Alba  aprobată prin Hotărârea Consiliului judeţean nr. 214/2008, după cum urmează: 
 
         Art.1. Punctul 3. al  Convenţiei de cooperare în vederea realizării Proiectului de interes 
public judeţean „OPERAŢIONALIZAREA CENTRULUI JUDEŢEAN  DE 
COORDONARE  ŞI CONDUCERE A INTERVENŢIEI ÎN SITUAŢII  DE URGENŢĂ” va 
avea următorul conţinut: 



         „3. Părţile Proiectului 
I. Consiliul judeţean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, 

nr. 1, judeţul Alba, reprezentat prin domnul Ion Dumitrel, preşedintele 
Consiliului judeţean Alba, în calitate de lider de proiect.  

II. II.Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba, cu 
sediul în Alba Iulia, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, judeţul Alba, 
reprezentat prin domnul locotenent-colonel Sofica Dorel.” 

 
         Art.2. Punctul 8. al  Convenţiei de cooperare în vederea realizării Proiectului de interes 
public judeţean „OPERAŢIONALIZAREA CENTRULUI JUDEŢEAN  DE 
COORDONARE  ŞI CONDUCERE A INTERVENŢIEI ÎN SITUAŢII  DE URGENŢĂ” va 
avea următorul conţinut: 

      „8.  Consiliul judeţean Alba: 
- va asigura suma de 20.000 lei, reprezentând  contravaloarea lucrărilor de amenajare, 

refuncţionalizare, relocare şi realizare a lucrărilor tehnice de suport, astfel: 

 Denumire activitate Suma necesară 
(lei) 

a. Relocarea dispeceratului şi conectarea tuturor mijloacelor de 
comunicaţii fir, de înştiinţare-alarmare şi radio (US şi UUS). 1.000 

b. Refuncţionalizarea şi amenajarea unor încăperi din sediu  4.500 
c. Realizarea reţelei de calculatoare prin cablarea structurată 

 voce-date. 5.000 

d. Realizarea alimentării cu energie electrică în regim de rezervare. 9.500 
TOTAL 20.000 

 
- îşi asumă responsabilitatea utilizării sumei alocate, conform prezentei convenţii.  
 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba: 
- va asigura coordonarea activităţilor de relocare, refuncţionalizare, amenajare, cablarea 

structurată voce-date şi realizarea alimentării cu energie electrică în regim de rezervare.” 
 
         Art. II. Convenţia de cooperare în vederea realizării Proiectului de interes public 
judeţean „OPERAŢIONALIZAREA CENTRULUI JUDEŢEAN  DE COORDONARE  ŞI 
CONDUCERE A INTERVENŢIEI ÎN SITUAŢII  DE URGENŢĂ” încheiat între Consiliul 
judeţean Alba şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba astfel cum 
a fost modificat prin art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre va avea forma prezentată în anexă, parte 
integrantă a  prezentei hotărâri. 
 
         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ; 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba ; 
- Trezoreriei municipiului Alba Iulia ; 
- Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba ; 
- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba. 

 
     PREŞEDINTE, 
    ION DUMITREL   
                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                    MARIANA  HURBEAN 
 
 
Alba Iulia 16.12.2008   
Nr.287 
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