
 
Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2005 

 

I. Structura Consiliului Judeţean, şedinţe, hotărâri şi dispoziţii 
 
Anul 2005  a reprezentat anul schimbării mandatului de Preşedinte al Consiliului Judeţean 

Alba prin demisia domnului Teodor Atanasiu, numit în funcţia de Ministru al Apărării Naţionale, şi 
începerea unui nou mandat prin alegerea domnului  Ion Dumitrel în funcţia de Preşedinte al 
Consiliului Judeţean Alba.  

La inceputul anului 2005, domnul Nicolae Popa, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, şi-a 
prezentat demisia din această funcţie pe motiv de incompatibilitate cu funcţia de parlamentar, iar 
domnii consilieri judeţeni Covaciu Cosmin Adrian şi Negruţ Clement şi-au prezentat demisia 
motivată de faptul că au fost numiţi în funcţiile de Prefect al judeţului Alba, respectiv Subprefect. 
Tot în acea perioadă au fost aleşi noii Vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Alba, domnii Dan 
Coriolan Simedru şi Florin Mărginean. 

Noua  echipă de conducere, a cărei activitate este prezentată în acest raport, şi-a împărţit 
atribuţiile astfel: coordonarea generală a activităţii este atributul Preşedintelui Consiliului Judeţean, 
domnul Ion Dumitrel, vicepreşedintele Dan Coriolan Simedru coordonează domeniul economic şi 
social, iar vicepreşedintele Florin Mărginean coordonează domeniul tehnic şi urbanistic. 

În timpul anului 2005, schimbări au avut loc şi în rândul consilierilor judeţeni. Şi-au 
prezentat demisia din functiile de consilieri judeţeni domnii Dan Marcu, Constantinescu Petru, 
Todea Vasile şi Ilieş Ioan Dan, fiind validaţi următorii supleanţi, respectiv Ioan Bolog, Feneşan 
Oliviu, Danciu Adrian Nicolae,  Burlan Dorel, Ardelean Ioan şi Lovin Vasile.   

Consiliul Judeţean Alba s-a întrunit în 15 şedinţe pe parcursul anului 2005, 6 dintre aceste 
şedinţe fiind ordinare şi 9 extraordinare. Au fost adoptate 269 de hotărâri, majoritatea vizând 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean şi a instituţiilor şi serviciilor publice de sub 
autoritatea sa; completarea comisiei de validare a Consiliului Judeţean Alba; repartizarea 
consilierilor judeţeni în comisiile de specialitate; aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba; înfiinţarea Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 
Persoanelor Alba, aprobarea Drapelului judeţului Alba şi a Normelor de arborare a drapelului; 
rectificarea şi bugetului general de venituri şi cheltuieli al judeţului Alba şi aprobarea bugetelor de 
venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean finanţate prin subvenţii 
şi din venituri proprii; asocierea Consiliului Judeţean Alba cu Consiliile Locale ale municipiului Blaj 
şi comunelor Crăciunelul de Jos, Sîncel şi Valea Lungă pentru înfiinţarea S.C.”Parcul Industrial 
Blaj-Alba” S.A.; aprobarea Programului de lucrări pentru drumurile şi podurile judeţene; aprobarea 
Convenţiilor de colaborare şi parteneriat. 

In desfăşurarea şedinţelor s-au respectat procedurile prevăzute de Legea nr. 215/2001 şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Alba, aspecte care au creat 
posibilitatea formulării de intrebări şi interpelări, exprimării de opinii şi argumente ori amendamente 
in legătură cu proiectele supuse dezbaterii, precum şi exercitării votului in cunoştinţă de cauză. 
Subliniem astfel buna conlucrare intre comisiile de specialitate şi compartimentele din aparatul 
propriu in pregătirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâri şi, totodată, cooperarea constantă a 
comisiilor de specialitate şi grupurilor de consilieri pentru promovarea şi susţinerea intereselor 
judeţului Alba.  

În anul 2005, în cadrul Consiliului Judeţean Alba şi-au desfăşurat activitatea un număr de 6 
comisii de specialitate: Comisia economică şi administrarea domeniului public şi privat (preşedinte - 
Florin Cucui); Comisia de amenajarea teritoriului , urbanism, infrastructură şi mediu (preşedinte - 
Tudose Georgel Mihai); Comisia juridică, ordine publică şi disciplină (preşedinte - Toma Daniela 
Monica); Comisia de cultură, culte, învăţământ, sport şi turism (preşedinte - Furdui Iancu Nicolae); 
Comisia de dezvoltare regională şi integrare europeană (preşedinte - Cetean Victor Doru); Comisia 
de sănătate şi asistenţă socială (preşedinte - Ciobotea Diana). 

În exercitarea atribuţiilor sale legale, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba a emis 533 
dispoziţii, în principal, în domeniul resurselor umane, în calitate de şef al personalului din aparatul 
propriu şi în domeniul patrimonial şi financiar contabil în calitatea de ordonator principal de credite. 
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Noua echipă de la conducerea Consiliului Judeţean Alba a impus un ritm alert de 

muncă, reuşind să atingă obiective foarte importante. 
Acţiunile întreprinse în cursul anului 2005 au făcut ca instituţia Consiliului Judeţean să 

îşi recapete importanţa binemeritată în relaţia cu autorităţile administraţiei locale şi centrale, 
fapt ce a dus la îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii – beneficiarii finali ai actului administrativ, 
dar şi la creşterea vizibilităţii şi importanţei judeţului Alba. 

Prin modul său de acţiune, Consiliul Judeţean Alba a dovedit că este aliatul 
administraţiilor locale, comportându-se ca un partener de succes pentru realizarea proiectelor 
de dezvoltare. Consiliile Judeţene şi Consiliile Locale sunt organismele la nivelul cărora se 
gestionează cele mai importante probleme şi totodată, acestea sunt organismele care au cei mai 
în măsură specialişti pentru a oferi soluţii. Acesta este nivelul la care se realizează legătura 
dintre cetăţean şi administraţie şi de aceea este important ca între aceste instituţii să existe o 
relaţie foarte bună. 

Sintetic prezentat, anul 2005 este anul în care Consiliul Judeţean Alba a reabilitat cea 
mai mare lungime de drum judeţean de după 1989, a obţinut calificativul necesar declarării 
primei staţiuni turistice din judeţ şi a crescut rolul judeţului Alba în cadrul relaţiilor 
internaţionale. La toate acestea se adaugă înfiinţarea unui nou parc industrial la Blaj, 
atragerea firmei BOSCH în judeţul Alba şi consolidarea poziţiei firmei Mercedes, aceşti 
investitori constituind adevărate cărţi de vizită pentru dezvoltarea economică şi atragerea de 
noi capitaluri. Anul 2005 a însemnat şi câştigarea mai multor proiecte cu finanţare externă, 
demn fiind de menţionat aici succesul proiectelor de restructurare a reţelei de asistenţă socială, 
unde judeţul nostru a câştigat cea mai mare sumă din ţară – aproximativ 2 milioane de euro. 

În acest an a fost lansat şi un nou concept de dezvolatre turistică, ce va culmina cu 
înfiinţarea unei reţele turistice de sine stătătoare a judeţului Alba. În cadrul proiectelor lansate 
au fost realizate mai multe evenimente cu carater naţional şi s-a reuşit salvarea de la 
distrugere a unuia dintre simbolurile cele mai importante ale Munţilor Apuseni – Mocăniţa. 

Importanţa judeţului Alba în cadrul mecanismelor de dezvoltare regională a crescut 
foarte mult în anul 2005 prin alegerea domnului Ion Dumitrel în funcţia de vicepreşedinte al 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru, fapt ce face ca judeţul nostru să fie 
reprezentat automat şi în Consiliul Naţional pentru dezvoltare regională. 

De asemenea rolul judeţului Alba în cadrul organismelor internaţionale a crescut 
constant, judeţul nostru participând la Forumul Internaţional de Turism organizat de 
Uniunea Europeană în calitate de reprezentant al Ansamblului Regiunilor Europene. În anul 
2005 Biroul ARE din cadrul Consiliul Judeţean Alba a fost reactivat, iar mai mulţi lideri 
importanţi din Europa, printre care domnul Mathias Platzeck – Primul Ministru al Landului 
Brandenburg şi Preşedinte al SPD – sau domnul Klaus Klipp – Secretarul general al ARE şi-
au exprimat deschis sprijinul pentru proiectele de dezvoltare iniţiate de Consiliul judeţean 
Alba. 

Desigur, aceasta este doar o prezentare sumară a activităţii desfăşurate de noua echipă 
din conducerea Consiliului judeţean Alba, datele din paginile următoare venind să detalieze 
aceste aspecte. 

 
 
 

II. Activitatea Direcţiilor Consiliului Judeţean Alba 
 

1. Direcţia Tehnică 
 

În cursul anului 2005, Direcţia Tehnică a Consiliului Judeţean Alba a derulat mai multe 
proiecte importante atât în domeniul administrării drumurilor judeţene, cât şi în domeniul lucrărilor 
publice sau al turismului. 
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1.1 Administrarea drumurilor judeţene 
 

Consiliul Judetean Alba administreaza reteaua de drumuri judetene in lungime de 1015,366 
km si podurile amplasate pe drumurile judetene. 

Conform starii de viabilitate a drumurilor , reteaua de drumuri judetene cuprinde: drumuri cu 
imbracaminte asfaltica - 445,028  km; drumuri cu imbracaminte din beton - 15,453 km; drumuri 
pavate - 4,55   km; drumuri pietruite -  469,435 km; drumuri de pamant - 80,9    km 

In anul 2005 pentru lucrarile de drumuri si poduri au fost aprobate urmatoarele surse de 
finantare: bugetul propriu al judetului Alba - 6.672.900 lei RON; sume defalcate din T.V.A. - 
6.900.000 lei RON; Fondul de interventie la dispozitia Guvernului pentru inlaturarea efectelor 
calamitatilor naturale produse in 2005, conform H.G. nr.821, 904, 1027 si 1407/2005 - 4.427.600 lei 
RON; alocatii bugetare pentru finantarea programului de pietruire drumuri 
comunale aprobat prin H.G.nr.577/1997 - 500.000 lei RON; imprumut 
subsidiar conform H.G.nr.226/2003 pentru pietruiri si reabilitari drumuri 
comunale  - 796.000 U.S.D. 

Pentru fiecare sursa de finantare au fost intocmite si aprobate 
programe de lucrari pentru intretinerea, repararea, consolidarea si 
modernizarea drumurilor si podurilor precum si pentru inlaturarea 
efectelor calamitatilor naturale. 
            Situatia realizarilor la lucrarile de drumuri si poduri la data de 30 
noiembrie 2005 pe surse de finantare este urmatoarea : 
      1. - din bugetul propriu al judetului Alba  au fost realizate lucrari in 
valoare de 6.260.032 lei RON acestea reprezentand executarea de plombe, 
covoare bituminoase, acostamente, rigole, reparatii poduri, podete si amenajari locuri de parcare pe 
drumurile judetene DJ106K, DJ107B, DJ107C, DJ704, DJ742, DJ704A, DJ107I, DJ750B, DJ750C, 
DJ142L, DJ106I, DJ107H, si altele. 
            A fost realizat si pus in functiune podul de la Galtiu amplasat pe DJ107B, pod avariat ca 
urmare a inundatiilor din  anul 2004. 
             In anul 2005 s-a efectuat inregistrarea circulatiei rutiere pe drumurile publice (recensamantul 
circulatiei) activitate pentru care s-a platit suma de 173.100 lei RON. 
            2. - din sume defalcate din T.V.A.  in anul 2005 au fost executate lucrari in valoare de 
6.315.586 lei RON care constau in realizarea a cca.6,5 km.covoare bituminoase pe  drumurile 
judetene DJ107E, DJ108, DJ750B, DJ750C si consolidare corp drum DJ107M pe 0,6 km. 
            In acest an a fost finalizata si receptionata investitia "Consolidare corp drum DJ107F: Unirea 
- Razboieni - Lunca Muresului - lim.jud.Cluj" in lungime de 9,8 km, lucrare inceputa din anul 2001. 

3. - pentru inlaturarea efectelor calamitatilor produse in anul 2005 pana la data de 30.11.2005 
s-au executat lucrari in valoare de 2.278.279 lei RON pe 15 drumuri judetene, 20 drumuri comunale 
si sunt in curs de executie lucrarile de refacere a podurilor de la Aiud, Trampoiele si Sibot. 
             
           În cazul înlăturării efectelor calamităţilor înregistrate în acest an trebuie menţionat că toate 
intervenţiile au fost făcute de firme cu experienţă în domeniu care au executat lucrări de bună 
calitate  într-un termen rezonabil, redeschizând căile de comunicaţii întrerupte. Trebuie de asemenea 
evidenţiată munca depusă de specialiştii SC DPL SA, care au fost la datorie tot timpul şi au permis, 
prin intervenţia lor promptă, evitarea unor situaţii cu final tragic. În câteva cazuri, lipsa DPL ar fi dus 
la imposibilitatea remedierii rapide a daunelor, iar în cazul turiştilor 
străini blocaţi la Mânăstirea Râmeţ, doar eforturile depuse de angajaţii 
DPL SA au condus la evitarea unui scandal mediatic cu influenţe 
negative foarte serioase pentru judeţul nostru. 

 4. - in ce privesc lucrarile de pietruire drumuri comunale 
finantate conform H.G. 577/1997 pana la data prezentei s-au realizat 
lucrari in valoare de 383.550 lei RON pe drumurile comunale DC4, 
DC34, DC151, DC203, DC25 si DC205. Au fost terminate lucrarile de 
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pietruire pe drumurile comunale DC34, DC141, DC203 si DC25 in lungime de 2,2 km. 
            5. - din creditul extern contractat conform H.G. nr.226/2003 s-au realizat lucrari de pietruire 
si reabilitare drumuri comunale in suma  de 2.803.994 lei RON. S-au finalizat si receptionat lucrarile 
pe o lungime de 20 km de drumuri pietruite, dintre care amintim  DC4, DC7, DC8, DC25, DC34, 
DC108, DC133, DC196, DC203, DC207 si altele. 

Pe langa lucrarile de executie la drumuri si poduri in anul 2005 s-au elaborat sau sunt in curs 
de elaborare documentatii tehnice in diferite faze de proiectare - studii de fezabilitate, proiecte 
tehnice si detalii de executie pentru lucrari noi propuse  cu incepere in anul 2006. 

Astfel a fost elaborat proiectul faza SF + PT + DE " Modernizare DJ750 : Garda de Sus - 
Ordancusa - Ghetar " precum si studiile  de fezabilitate pentru lucrari de modernizare, reabilitare sau 
consolidare sistem rutier  pe DJ107, DJ107C DJ704, DJ107H, DJ106I si DJ107K. 

In ce priveste pregatirea retelei de drumuri judetene pentru perioada de iarna 2005-2006 au 
fost intreprinse in principal urmatoarele actiuni : s-a intocmit si s-a aprobat prin H.C.J. nr.227/2005 " 
Planul de actiune privind asigurarea circulatiei in perioada de iarna 2005-2006, pe drumurile 
judetene din administrarea Consiliului Judetean Alba; s-a constituit Comandamentul de iarna 2005-
2006 al Consiliului Judetean Alba si s-au programat membrii Comandamentului pentru efectuarea 
serviciului de permanenta pe perioada friguroasa; s-a intocmit un program comun de  masuri intre 
Consiliul Judetean Alba si Inspectoratul de Politie al Judetului Alba pentru mentinerea  viabilitatii 
drumurilor judetene in sezonul rece 2005-2006; s-au aprovizionat : antiderapant - 1600 mc, motorina 
6970 litrii, anvelope, acumulatori, etc, si s-au executat reparatii la utilaje si mijloace de transport. 

Avand in vedere lungimea mare a retelei de drumuri judetene, starea degradata a acestora 
precum si sursele de finantare reduse fata de necesar, la nivel de Consiliu Judetean au fost pregatite 
si depuse documentatii tehnice pentru accesare de surse de 
finantare in cadrul programului PHARE 2003 - Coeziune 
Economica si Sociala componenta  infrastructura mare pentru 
executie de lucrari pe drumurile judetene DJ107M, DJ106E si 
DJ107. 
            Tot pentru constituire de noi surse de finantare pentru 
intretinerea si modernizarea infrastructurii de transport, in anul 
2005 s-a achizitionat instalatia portabila pentru cantarirea 
statica a autovehicolelor si taxarea automata a depasirii 
limitelor legale de greutate si gabarit si s-a trecut la aplicarea 
de tarife pentru ocuparea zonei drumurilor prin amplasarea de constructii, instalatii sau panouri 
publicitare. 
            In cadrul acestor actiuni au fost aplicate si incasate amenzi pentru depasirea limitelor legale 
de greutate si gabarit in suma de peste 3.309 lei RON si au fost emise 49 autorizatii speciale de 
transport pentru care s-a incasat suma de 41.127 lei RON. Folosirea „cântarului” este foarte 
importantă şi din perspectiva mai bunei gestionări a situaţiei traficului greu pe drumurile judeţene, 
dar mai ales prin protecţia pe care această instalaţie o realizează, indirect, pentru drumurile judeţene 
şi pentru proprietăţile cetăţenilor. 
 

1.2. Proiecte şi lucrări publice 
 

În cursul anului 2005, acest compartiment al Direcţiei Tehnice a realizat numeroase activităţi, 
cele mai importante fiind: 

► continuarea Programului de alimentare cu apa la sate, finantat in baza HG nr. 577/1997 ; 
► Demararea Programului de alimentare cu apa la sate si locuinte sociale aprobat prin HG 

nr. 687/1997 si HG nr. 1036/2004, in prima faza pentru localitatile Totoi, Tartaria, Noslac, Biia, 
Sincel, Sibot; 

► In vederea elaborarii proiectelor „Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier pe drumul 
judetean DJ 107: Blaj – Sincel – Lunca Tirnavei – Sona – Jidvei – Sintamarie – Cetatea de Balta – 
lim. jud. Mures – Cornesti – Adamus – Tirnaveni – DN14A” si „Reabilitarea si dezvoltarea 
infrastructurii generale si de turism in arealul turistic Marginimea Sibiului – Valea Sebesului” 
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(judetele Sibiu si Alba)  s-au intreprins toate demersurile necesare realizarii unor parteneriate viabile 
cu Consiliul judetean Mures, respectiv cu Consiliul judetean Sibiu; 

► In baza prevederilor HG nr. 821/2005 si ale HG nr. 904/2005 pentru modificarea si 
completarea HG nr. 821/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2005, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor 
naturale produse in unele judete ale tarii, pentru drumurile comunale DC70 : Ighiu – Telna, DC72 : 
Cricau – Craiva – Piatra Craivei, DC73 : Cricau – Tibru, DC153 : Cojocani – Bocesti – Bogdanesti – 
Butesti, DC164 : Barlesti Catun – Oncesti, Drum satesc Livezile, DC82 : Miraslau – Cicau, DJ207 : 
Plai - Cib, DC100 : Dealul Geoagiului – Modolesti, DJ103G : Inoc – Ciugudu de Sus, DJ107M : 
Aiud – Rimet – Ponor, Pod peste paraul Trimpoiele si Pod in comuna Sibot, au fost desfasurate 
urmatoarele activitati : 
- constatarea in teren, impreuna cu reprezentantii administratiei publice locale, a pagubelor 

produse de calamitatile naturale  si intocmirea proceselor verbale de constatare si stabilirea 
lucrarilor ce urmeaza a fi executate ; 

- aplicarea procedurii de negociere cu o singura sursa – caz de forta majora – pentru proiectarea 
lucrarii “Refacere ziduri de sprijin pe DC70: Ighiu Telna”, intocmirea contractului de prestare de 
servicii, preluarea proiectului tehnic pentru aceasta lucrare ; 

- aplicarea procedurii de negociere cu o singura sursa – caz de forta majora – pentru executia 
lucrarilor de inlaturare a efectelor calamitatilor naturale de pe toate drumurile comunale 
mentionate mai sus, intocmirea contractelor de executie de lucrari, urmarirea lucrarilor, 
verificarea si decontarea situatiilor de lucrari. 

 ► In baza prevederilor HG nr. 1407/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2005, pentru inlaturarea efectelor 
calamitatilor naturale produse in unele judete ale tarii, au fost alocate fonduri suplimentare si pentru 
drumurile comunale DC72 : Cricau – Craiva – Piatra Craivei, DC73 : Cricau – Tibru. Pentru aceste 
drumuri au fost desfasurate urmatoarele activitati : 
- stabilirea in teren, impreuna cu reprezentantii administratiei publice locale a lucrarilor ce 

urmeaza a fi efectuate ; 
- aplicarea procedurii de negociere cu o singura sursa – caz de forta majora – pentru executia 

lucrarilor de inlaturare a efectelor calamitatilor naturale de pe aceste drumuri, intocmirea 
contractului de executie de lucrari. 
► aprobarea cotelor de cofinantare pentru cele 2 proiecte depuse spre finantare in cadrul 

Programului PHARE 2004 – 2006 – schema de finantare „Proiecte mari de infrastructura regionala”. 
► S-au intocmit, impreuna cu primariile interesate, documentatiile necesare cuprinderii in 

Programul de constructii sali de sport pentru 18 localitati din judetul Alba 
► Au fost intocmite documentatiile de licitatie pentru executia lucrarilor,s-au organizat 

licitatiile, s-au intocmit contractele de executie cu ofertantii adjudecati, s-au urmarit lucrarile de 
executie si s-au organizat receptiile la terminarea lucrarilor pentru urmatoarele obiective finantate 
din credit extern contractat de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, conform 
HG nr. 226/2003: Pietruire –reabilitare drum comunal DC97 : Bistra – Ciuldesti – Hodisesti ; 
Pietruire drum comunal DC133 : Scarisoara – Fata Lazesti. 

► Au fost intocmite documentatiile de licitatie pentru executia lucrarilor, au fost organizate 
procedurile de achizitie publica de lucrari, au fost intocmite contractele de executie de lucrari, au 
fost urmarite lucrarile, au fost verificate si decontate situatiile de lucrari pentru urmatoarele lucrari : 
Reparatii curente la Inspectoratul pentru situatii de Urgenta UNIREA al judetului Alba ; Reparatie 
instalatie electrica calculatoare si instalatie paratraznet la Centrul Militar Judetean Alba; Sistem 
supraveghere video si sistem control acces la Centrul Militar Judetean Alba. 

► S-a participat in comisiile de receptie la terminarea lucrarilor sau receptie finala ale unor 
obiective de investitii publice ale administratiei publice locale sau ale altor institutii publice, acolo 
unde a fost solicitat reprezentant al Consiliului judetean Alba. 

► S-a participat in comisiile de licitatie ale unor obiective de investitii publice ale 
administratiei publice locale sau ale altor institutii publice, acolo unde a fost solicitat reprezentant al 
Consiliului judetean Alba. 
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Deasemena, pe tot parcursul anului 2005, personalul compartimentului a asigurat, la cererea 
consiliilor locale, consultanta de specialitate in solutionarea problemelor lucrarilor tehnico-edilitare, 
la intocmirea caietelor de sarcini si organizarea licitatiilor pentru elaborarea documentatiilor tehnice 
si pentru executia lucrarilor de constructii si reparatii din mediul rural. 

 
1.3. Turismul 
 

Anul 2005 a însemnat pentru judeţul Alba anul în care a  fost lansat şi un nou concept de 
dezvoltare turistică, ce va culmina cu înfiinţarea unei reţele turistice de sine stătătoare a judeţului 
Alba. Judeţ industrial, cu obiective precum uzinele de la Zlatna şi cea de la Cugir, Alba are nevoie 
de un suflu nou, care să-i permită să se dezvolte. Judeţul Alba are un potenţial extraordinar, care din 
păcate este prea puţin exploatat şi de aceea este necesară crearea urgentă a unui mediu investiţional 
atrăgător prin realizarea căilor de acces, instalaţiilor şi infrastructurii turistice. Proiectul este unul 
îndrăzneţ pentru că presupune atât rezolvarea problemelor de infrastructură cât şi un management 
adecvat în domeniu. De aceea, revigorarea turismului şi în special a turismului rural ca ramură 
economică ar permite integrarea tuturor factorilor de acţiune din judeţ, de la Universitatea “1 
Decmbrie 1918” din Alba Iulia şi până la agenţii economici şi Agenţia de Dezvoltare Regională 
“Centru”, care îşi are sediul tot la Alba Iulia. 

Pornind de la acest deziderat, Consiliul judeţean Alba a relaizat în anul 2005 mai multe 
acţiuni importante care au culminat cu declararea oficială a primei staţiuni turistice din judeţ – 
localitatea Albac. Documentaţia necesară obţinerii statutului de staţiune pentru încă 5 localităţi a fost 
depusă la Ministerul Transporturilor, Turismului şi Construcţiilor şi este în prezent analizată de 
specialiştii acestui minister. 

Demersurile Consiliului Judeţean Alba a fost încununate de succes şi au dus la crearea unei 
legături strânse cu administraţia naţională din domeniu. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 
Turism – Marius Crivţonencu -  a vizitat în câteva rânduri judeţul nostru, iar colaborarea foarte bună 
cu această instituţie a dus la crearea la Alba Iulia a unei reprezentanţe teritoriale a Autorităţii. 
Deasemenea, parteneriatele instituţionale interne şi internaţionale ale Consiliului Judeţean Alba s-au 
întărit în cursul acestui an, fapt ce va cântări foarte mult în perioada următoare, când urmează să se 
pună în practică strategia de dezvoltare a turismului şi să fie creată o structură de sine stătătoare în 
acest sens,. 

Participarea la Conferinta Internationala de Turism din 22-23 iulie 2005 de la Sovata, in 
cadrul careia judetul Alba a prezentat lucrarea ‘Trecut pentru prezent-cetati transilvane’, colaborarea 
cu Ansamblul regiunilor Europene, participarea la Conferinta: Centurio Interreg III C, ‘Promovarea 
dezvoltarii durabile : invatarea din experienta regiunilor’, în luna mai, implicarea in realizarea unui 
portal web despre turism in colaborare cu alte regiuni europene, precum şi participarea la cel de-al 
IV-lea Forum Internaţional de  Turism, ca reprezentant A.R.E., în octombrie 2005 au deschis noi 
orizonturi pentru dezvoltarea turismului în judeţul Alba. La toate aceste acţiuni se adaugă şi un 
parteneriat foarte solid iniţiat cu Landul Brandenburg din Germania, schimburile de experienţă de 
până acum conferind soluţii viabile de organizare a activităţii din domeniul turistic. 

Consiliul Judeţean a fost în acest an şi organizatorul unor importante evenimente de amploare 
naţională ce au avut scopul de a prezenta judeţul Alba şi de a atrage atenţia turiştilor asupra 
potenţialului pe care aceste zone le oferă. 

 
Târgul Naţional de turism rural “Munţii Apuseni” – Albac, 10-12 martie 2005 
 
Scopul acestui târg este acela de a promova 

potenţialul turistic al Munţilor Apuseni. La târg au participat 
propietarii de pensiuni turistice din zona Apusenilor şi 
reprezentanţi ai agenţiilor de turism din întreaga ţară, 
finalitatea acţiunii constând în contractarea de către agenţiile 
de turism a serviciilor oferite de pensiuni. 
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Târgul, dincolo de aspectul său practic, a vizat şi o schimbare de optică. Reprezentanţii 
administraţiilor locale, dar şi cetăţenii, trebuie să înţeleagă că pot câştiga foarte mult din turism şi nu 
numai din exploatarea lemnului sau minerit. Sunt zone întregi din judeţ care nu au nici o activitate 
economică, dar au potenţial turistic, care exploatat corespunzător poate fi motorul dezvoltării acestor 
zone. 

La finalul celor două zile, târgul s-a dovedit un success, bucurându-se de o largă participare 
naţională şi de vizita unei delegaţii din Ungaria. S-au contractat mai mult de o mie de locuri de 
cazare şi o serie de pensiuni au intrat în cataloagele cu destinaţii turistice din Germania. 

Pentru ediţia din 2006, Târgul are deja asigurată prezenţa internaţională. 
 
Târgul Internaţional de Turism “KARAT” de la Budapesta 
 
Desfăşurat în perioada 17-20 martie, acest târg a fost accesibil judeţului Alba ca urmare a 

contactelor stabilite prin intermediul Târgului de la Albac. 
Pe parcursul celor patru zile, au avut loc întâlniri cu  reprezentanti ai unor agentii de turism 

din Ungaria, Ucraina, Slovenia, Slovacia, Germania, Italia, Franta etc, au fost prezentate pliante din 
comunele Arieşeni, Gârda de Sus, Albac, Horea, şi Rimetea precum şi harta cu inventarul 
potenţialuilui turistic şi agroturistic din judeţul Alba şi posibilităţile de agrement. 

Materialele distribuite, deşi de ordinul miilor, s-au dovedit a fi insuficiente. O parte din 
materiale au fost prezentate şi la standul României alături de oferta agenţiilor şi reprezentanţilor din 
ţara noastră. Primarul sectorului V din Budapesta a fost plăcut surprins de albumul etnografic primit 
din partea Consiliului Judeţean Alba. 

Contactele stabilite cu domnul Zaven SIMON, consilier cu probleme Est-Europene şi 
doamna Judit MAGO, consilier cu probleme de programe transfrontaliere au scos în evidenţă noi 
posibilităţi de dezvoltare a relaţiilor din domeniul turismului dintre România şi Ungaria. S-a 
convenit împreună cu partea maghiară să dezvoltăm un parteneriat în ceea ce priveşte ediţia de anul 
viitor a Târgului de Turism Rural din Albac, cu posibilitatea ca Primăria sectorului V din Budapesta 
să aibă un stand propriu şi reciproc la ediţia viitoare a Târgului din Budapesta judeţul Alba să aibă o 
participare cu stand propriu. 

 
Alba Golf Challenge  - 28 mai 

Bazându-se pe moştenirea lui Paul Tomiţă, Consiliul 
Judeţean Alba a demarat un amplu program de promovare a 
terenului de la Pianu de Jos, program în care se înscrie şi organizarea 
competiţiei Alba Golf Challenge care a demarat în acest an.  

Deşi la prima ediţie, competiţia a reunit cei mai importanţi 
jucători din Europa, care s-au întrecut într-o atmosferă de eleganţă 
desăvârşită, în cadrul unui concurs care a intrat deja în calendarul 
marilor evenimente de gen, Alba Golf Challenge va deveni de acum 
o prezenţă permanentă pentru judeţul Alba. 

Strategia de promovare a acestei zone cu un peisaj mirific, în care poluarea lipseşte cu 
desăvârşire, cuprinde însă şi o parte de dezvoltare. Pentru că activitatea clubului este deja consacrată, 
Pianu de Jos va deveni în câţiva ani o destinaţie importantă pe harta turismului românesc. Clubul de 
golf este o destinaţie favorită, la sfârşit de săptămână, pentru mulţi oameni, împătimiţi ai acestui 
sport sau doritori să-i afle tainele. Există la Pianu de Jos o echipă talentată de profesionişti, există 
echipamentele necesare practicării acestui sport, dar mai ales există cel mai mare teren natural din 
ţară, cu o suprafaţă de aproape 70 de hectare. Aşa s-a născut şi ideea amenajării pentru agrement a 
zonei limitrofe terenului de golf. 

Consiliul Judeţean Alba a iniţiat un parteneriat cu Primăria Pianu pentru realizarea zonei 
rezidenţiale şi de agrement prevăzută în vecinătatea terenului de golf. Acest fapt va permite 
înscrierea localităţii în circuitul turistic şi dezvoltarea la standarde europene a întregii zone. Consiliul 
Judeţean Alba se va implica în refacerea drumurilor de acces, extinderea reţelei de alimentare cu 
energie electrică, realizarea  alimentării cu apă, introducerea telefoniei. 
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Terenul destinat acestui proiect are o suprafaţă de 18,40 ha, planurile de amenajare sunt 
finalizate, ba chiar terenul este deja parcelat în vederea ridicării de 
case de vacanţă, hoteluri şi spaţii destinate serviciilor. Întreaga 
suprafaţă este liberă de orice construcţii şi sarcini, are o bună 
orientare, cu un acces facil şi este ferită de riscurile naturale. 
 
Alba Rally Chalenge - 22 – 24 iulie 
 

Consiliul Judeţean Alba a organizat în acest an, alături de 
Clubul Auto Sport “Fair Play” din Abrud, sub numele de “Alba 
Rally Chalenge” una dintre etapele Campionatului Naţional de viteză pe traseu montan. 

Concursul, la startul căruia s-au înscris peste 30 de maşini printre piloţii cărora se află 
campioni naţionali şi participanţi la  cele mai importante competiţii internaţionale de acest gen, s-a 
desfăşurat în zona Dealul Mare.  
 
Carpat Express Rallye Raid - 6 – 10 august 
 

Această competiţie maraton este etapa finală a Campionatului European de Raliuri Tot-Teren 
şi singurul rally-raid din România. Prin lungimea probelor speciale, 
procentul de pistă din ansamblul raliului şi numărul de ore necesare 
parcurgerii întregii lungimi, această etapă ocupă locul 3 în ierarhia 
mondială, imediat în urma celebrelor Paris - Dakar şi Paris - Pekin. Carpat 
Express Rallye Raid este o competiţie unică în România şi în Europa atât 
datorită complexităţii traseului, infrastructurii organizatorice cât si 
caracterului sportiv profesionist, ce se va desfăşura pe un traseu total de 
1000 km, din care 800 km de probe speciale. Competiţia este una 
consacrată, ajunsă deja la a VI-a ediţie, organizată sub egida Federaţiei 
Internaţionale de Motociclism şi a Uniunii Europene de Motociclism. Ea 
aliniază la start campionii mondiali ai acestui gen sportiv şi cei mai cunoscuţi competitori 
internaţionali. De aceea, Consiliul Judeţean Alba s-a implicat activ în organizarea acestui raliu, 
devenind partenerul oficial al competiţiei, alături de organizatorii principali: Clubul Sportiv Carpat 
Rally & Raid şi liderul naţional al activităţilor off-road, Transcarpat Sportours International. 

Marile nume ale acestui sport au au fost prezente la raliul din judeţul Alba: precum Massimo 
Chiesa (campion european en-titre), Mauro Uslenghi, Mauro Maion, 
David Casteu, împreună cu alţi 42 de competitori la clasa avansaţi şi 
32 la amatori, din 6 ţări europene. 

Acestă competiţie este foarte importantă datorită 
posibilităţilor de promovare a judeţului Alba pe care ea le oferă. 
Reunind la Alba Iulia un public din toată Europa, acest raliu crează 
oportunitatea lărgirii contactelor internaţionale ale judeţului nostru, 
ajutând astfel la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare turistică a 
acestei zone. 

 
Festivalului Concurs de muzică folk „Ziua de mâine”- 15-16 octombrie 
 

Deşi aflat la prima ediţie, acest festival s-a dovedit un eveniment de mare ţinută culturală, 
transformând judeţul Alba în capitala folkului românesc pentru două zile. La reuşita acestui 
eveniment de excepţie au contribuit marile nume ale scenei româneşti de gen. Concurenţii care au 
întregit aceste recitaluri remarcabile cu prestaţiile lor, au sosit în judeţul Alba de pe cuprinsul întregii 
ţări: Iaşi, Galaţi, Târgu Jiu, Călăraşi, Făgăraş, Braşov, Cluj Napoca şi Târgovişte.  

Calitatea concurenţilor a pus într-o reală dificultate juriul festivalului format din nume 
sonore ale vieţii culturale: Florin Săsărman, preşedintele juriului – cantautor; Florin Silviu 
Ursulescu şi Mihai Cosmin Popescu – redacori la Radio România Actualităţi; Adrian Ivaniţchi – 
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cantautor; Elena Anghel – custodele Casei Memoriale Lucian Blaga din Sebeş-Alba; Dan Crecan – 
preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din judeţul Alba – artist plastic. 

Participarea largă de care s-a bucurat această primă ediţie a festivalului, a făcut ca el să 
devină un eveniment de anvergură naţională, care şi-a făcut deja intrarea în calendarul marilor 
evenimente culturale din România. Organizarea precisă, calitatea publicului şi jurizarea de excepţie 
au fost elementele care prefigurează de pe acum longevitatea acestui festival, toţi invitaţii şi 
concurenţii declarându-se hotărâţi să revină la ediţiile viitoare. 

 
Pe parcursul anului 2005, compartimentul de Turism din cadrul consiliului judeţean Alba a 

îndeplinit şi alte atribuţii specifice: realizarea de materiale de promovare turistică a judeţului Alba; 
participarea la şedinţe de consiliere, informare si schimb de experienta; completarea noilor 
documentaţii pentru proiecte de turism, inspirate din practicile UE, formulare necesare accesarii de 
fonduri structurale incepand cu anul 2007 (programul operational regional); completarea 
documentaţiei privind activitatile turistice regionale in vederea realizarii unei analize finale a 
turismului din Regiunea Centru de catre ADR;  implicarea in realizarea unui portal web despre 
turism in colaborare cu alte regiuni europene; intocmirea studiilor de orportunitate si a 
documentatiilor privind statiunile turistice Arieseni,Garda de Sus, Albac, Rimetea ,Sugag;  
documentatii privind ‘Drumul vinului’ si ‘Mocanita turistica’; intocmirea fiselor cu inventarierea 
principalelor resurse turistice ale judetului Alba; 
 

1.4. Arhitect Şef 
 

In cadrul celor doua compartimente ale Institutiei Arhitect sef, in anul 2005 au fost eliberate: 
- certificate de urbanism: 124; avize ale structurii de specialitate in vederea eliberarii certificatelor de 
urbanism de catre primarii comunelor: 148; autorizatii de construire: 58; avize ale structurii de 
specialitate in vederea eliberarii autorizatiilor de construire de catre primarii comunelor: 38; acorduri 
unice emise de Comisia de acorduri unice: 118. 

Taxele legale incasate pentru eliberarea certificatelor de urbanism se ridica la suma de 
8.299,60 RON, iar cele pentru eliberarea avizelor structurii de specialitate in vederea eliberarii 
certificatelor de urbanism de catre primarii comunelor se ridica la suma de 1.027,20 RON. 
 Taxele legale incasate pentru eliberarea autorizatiilor de construire se ridica la suma de 
183.928 RON  iar cele pentru eliberarea avizelor structurii de specialitate si a acordurilor unice se 
ridica la suma de  7267,50 RON. 
 S-a urmarit incheierea duratelor de executie ale autorizatiilor de construire emise, la care a 
expirat perioada de valabilitate, efectuându-se regularizarea taxelor de autorizare. 
 Suma incasata din regularizarea taxelor de autorizare se ridica la suma de 7.573,03 RON. 
 In cadrul Institutiei Arhitect sef  s-au mai desfasurat urmatoarele activitati: 
- Avizarea in cadrul Comisiei Judetene de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a 20 de 

documentatii tehnice (6 SF-uri, 9 PUZ-uri, 3 PUG-uri, 2 evaluari de mediu) ; 
- Pregatirea licitatiilor pentru  lucrarile : PUZ  Zona turistica Bubesti – Virtop, com. Arieseni, si 

PUZ Zona turistica Poarta Raiului – Sureanu, jud. Alba ; 
- Avizare PUZ Zona turistica Bubesti – Virtop, com. Arieseni, si PUZ Zona turistica Poarta 

Raiului – Sureanu, jud. Alba, pregatire documentatii pentru obtinerea avizelor ; 
-  Control in teren precum si instruirea responsabililor cu urbanismul din cadrul primariilor, 

privind disciplina in domeniul autorizarii lucrarilor de constructii   
- -  Intocmire procese verbale de constatare a contraventiilor la Legea nr. 50/1991,republicată, 

privind autorizarea constructiilor;  
- Instruire cu primarii si responsabilii cu urbanismul din cadrul primariilor comunale,  
- Intocmirea studiului de oportunitate in vederea atestarii statiunii turistice de interes local Horea şi 

întocmirea documentatiilor pentru atestarea unor localitati ca statiuni turistice de interes local 
(Arieseni, Albac, Rimetea, Sugag, Garda de Sus) 

- Efectuat masuratori si relevee ale garilor de pe traseul Mocanita Abrud – Turda, in vederea 
clasarii cladirilor ca monumente istorice ; 
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- Masuratori si evaluare cladiri care intra sub incidenta Legii nr. 10/2001, republicata, privind 
regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv ; 

- Efectuare masuratori, relevee muzeu Ceru Bacainti ; urmarire lucrari de amenajare a drumului de 
acces, asigurare cu materiale pentru invelitoare  muzeu ; 

- Culegere date geografice si statistice necesare intocmirii Ghidului turistic al judetului Alba ; 
- Intocmirea caietelor de sarcini si pregatirea licitatiilor pentru lucrarile : PUG comuna Cilnic, 

PUG comuna Albac, PUG comuna Vintu de Jos, PUG comuna Cut ; 
Aria Poarta Raiului – Luncile Prigoanei, prin accesul facil din oraşul Cugir, oferă un 

potenţial deosebit. În această zonă se are în vedere construirea unei staţiuni turistice la nivel 
european, gândită astfel încât să respecte toate normele de mediu şi să nu agreseze peisajul de o 
frumuseţe aparte. 
 Consiliul Judeţean Alba a început deja demersurile pentru realizarea acestui proiect, în 
momentul de faţă făcându-se ridicarea topografică pe o suprafaţă de 32 de hectare şi urmând a fi 
finalizat un plan de urbanism zonal. Anul viitor urmează să se realizeze şi un studiu al domeniului 
schiabil din zona Şurianu. Staţiunea se va dezvolta în etape, urmărind să nu îi dăm un aer urban, 
tocmai pentru a conserva peisajele de o sălbăticie unică în Europa. De aceea se va construi la nivelul 
de P + 2, P + 3, cu dotări corespunzătoare, la standarde europene. De asemenea sunt prevăzute centre 
de închirieri echipamente sportive, ghizi şi toate dotările aferente unei staţiuni moderne. 
 Se preconizează de asemenea şi amenajarea unei telecabine 
din Luncile Prigoanei până pe Vârful lui Pătru, pentru exploatarea 
domeniului schiabil. Pârtiile de schi vor fi amenajate pe diverse 
grade de dificultate, cu o lungime totală mai mare de 3 kilometri. 
Vor fi incluse în circuit şi trei puncte de belvedere, trei rezervaţii 
naturale iar un monument istoric (castrul roman de la Auşelu) va fi 
amenajat pentru vizitare. 
 Dezvoltarea acestui proiect va avea un impact important 
asupra Cugirului şi a localităţilor aparţinătoare. Numeroase locuri de muncă vor apărea în domeniul 
serviciilor, iar piaţa produselor ecologice, necesare pentru această staţiune, va fi alimentată de 
gospodăriile cetăţenilor din zonă, generând astfel o nouă sursă de venit pentru aceştia. 
 

1.5. Administrarea domeniului public şi privat 
 
• Număr de proiecte de Hotărâre a Consiliului judeţean Alba, întocmite: 43; 
• Număr de Hotărâri ale Consiliului judeţean Alba, adoptate: 43; 
• Activitate depusă pentru înfiinţarea Poliţiei Comunitare a municipiului Alba Iulia; 
• Activitate depusă pentru înfiinţarea şi funcţionarea Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanei Alba, în fostul sediu al BNR; 
• Activitate depusă pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare, în fostul sediu al BNR, a 

Serviciului Public Comunitar Judeţean Regim Permise Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor; 
Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru Eliberarea Paşapoartelor Simple de sub Instituţia 
Prefectului – judeţul Alba şi  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Alba 
de sub Consiliul local al municipiului Alba Iulia; 

• Organizat 6 proceduri de achiziţii publice pentru întocmirea documentaţiei de publicitate 
imobiliară şi evaluare a unor imobile; 

• Organizat  8 proceduri de licitaţie publică deschisă pentru vânzarea sau închirierea unor imobile 
– s-a adjudecat vânzarea imobilului Canton Pian în luna august 2005; 

• Membri ai secretariatului Comisiei de vânzare a spaţiilor medicale potrivit O.U.G. 110/2005; 
• Protocoale de predare-preluare, contracte de închiriere, contracte de dare în administrare, 

contracte de concesiune, acte adiţionale la contracte – urmărirea contractelor prin facturarea 
consumurilor, încasarea chiriilor şi  redevenţelor; 

• Completarea domeniului public şi privat al judeţului Alba; 
• Contribuţii la întocmirea unor proiecte de Hotărâre de Guvern.; 



 
Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2005 

• Informări în sedinţele Consiliului judeţean Alba; 
• Consultanţă permanentă a reprezentanţilor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Alba în 

diverse domenii; 
• Inventarul domeniului public al judeţului Alba pe anul 2005.  
 
 
 

2. Direcţia de Dezvoltare şi Bugete 
 
In anul 2005, activitatea activitatea desfasurata in Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, in anul 2005,  

s-a axat in principal pe urmatoarele obiective de importanta deosebita: 

A.În domeniul investitiilor publice. 
 Pentru anul 2005, programul de investiţii publice cuprinde un volum de investiţii în valoare 

de 8,339 milioane lei RON, din care construcţii montaj 5,605 milioane lei RON; 
Din programul aprobat pentru anul 2005, au fost executate şi recepţionate lucrările de investiţii 

la: Podul de pe drumul judeţean 107 B, localitatea Galtiu, în valoare de 1,1 milioane lei RON; 
Dezvoltarea alimentarii cu apă potabilă a localitaţilor aferente sistemului zonal al judeţului Alba – 
sursa răul Seseş – 3,934 milioane lei RON; Reabilitare alimentare cu apă potabilă sursa Mihoieşti – 
Câmpeni au fost realizate în anul 2005, investiţii în valoare de  1,174 milioane lei RON, din care 
0,838 milioane lei RON lucrări de construcţii montaj, şi 0,275 milioane lei dotări + utilaje; a fost 
achizitionat un teren în municipiul Blaj în suprafaţă de cca 5,5 ha, la o valoare de 0,4 milioane lei 
RON, pentru parcul industrial; realizare studii de fezabilitate necesare pentru pregătirea  de investiţii 
în domeniul infrastructurii - 0,9 milioane lei RON; achiziţionare instalaţie portabilă pentru cântărirea 
statică a autovehicolelor şi taxarea automată a depăşirii limitelor legale de grautate şi gabarit pentru 
autovehicolele ce circulă pe drumurile judeţene şi comunale. 
 
B).În domeniul realizarii programelor si prognozelor. 

- Realizarea Documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, necesară licitaţiei publice 
deschise in vederea atribuirii contractului de servicii pentru elaborarea “Strategiei de dezvoltare a 
judeţului Alba, pe perioada 2007 – 2013;  

 - Realizarea Documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, necesară liciţaţiei publice 
in vederea atribuirii unui contract de servicii pentru servicii de consultanţă şi management în afaceri, 
în vederea contractării de către consiliul judeţean Alba a unui credit bancar/obligatar, în valoare de 
circa 30,0 milioane lei RON, necesare realizării unor lucrări de investiţii în domeniul infrastructurii; 

 - inventarierea la nivel judeţean a proiectelor finanţate prin intermediul diverselor programe  
( SAPARD, FIDA, SAMTID, ISPA, PHARE, e.t.c.) pentru accesarea fondurilor rambursabile şi 
nerambursabile existente ce s-au aprobat la finanţare pentru judeţul Alba; 

 - în curs de elaborare proiecte pentru obţinerea unor fonduri nerambursabile 
- elaborare proiect: Atelier confecţionare pavaje” din cadrul Programului “Activităţi de 

implementare şi monotorizare a strategiei pentru Programul Guvernamental “Parteneriat pentru 
sprijinul rromilor – 2005”. 

    
C). În domeniul agenţilor economici. 
               Au fost fundamentate circa 50 proiecte de hotărâri si rapoarte de specialitate aferente, cu 
expunerile de motive,  care au vizat: 
- aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru societăţile comerciale la care Consiliul 

judeţean Alba este acţionar unic şi modificarea acestora; 
- aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru conducătorii agenţilor economici; 
- modificarea Actelor constitutive ale societăţilor comerciale la care Consiliul judeţean Alba este 

acţionar unic, în sensul majorării şi diminuării capitalului social al acestora; 
- aprobarea bilanţurilor contabile şi a contului de profit şi pierdere; 
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- schimbarea membrilor consiliilor de administraţie şi a cenzorilor, datorită apariţiei situaţiilor de 
incompatibilităţi; 

- înfiinţarea S.C. Fotbal Club Municipal Apulum S.A.; 
- vânzarea imobilului compus din teren şi construcţii din Parcul Industrial Cugir, întocmirea 

Caietului de sarcini . 
 
D) În domeniul cultelor religioase. 
 S-a acordat sprijin financiar, în anul 2005, unui număr de 41 unităţi de cult din judeţul Alba. 
Valoarea totală acordată, sub formă de sprijin financiar, a fost de 0,25 milioane lei RON. Acordarea 
acestor sume s-a făcut în baza documentaţiilor întocmite şi la propunerea unităţilor centrale de cult. 
Până în prezent au mai fost depuse un număr de 69 de documentaţii de solicitare de sprijin financiar 
de către unităţi de cult din judeţul Alba. 

 

E). În domeniul culturii . 
În vederea păstrării specificului zonal, conservării, valorificării şi transmiterii valorilor 

artistice şi tehnice ale comunităţii locale, a patrimoniului cultural şi 
promovării meşteşugurilor şi îndeletnicirilor tradiţionale, Consiliul 
judeţean Alba a iniţiat şi realizat înfiinţarea şi organizarea a două 
clase speciale cu obiect de studiu –arta lemnului- cu o durată a 
cursului de doi ani, în comuna Arieşeni şi olărit - cu o durată a 
cursului de doi ani, în comuna Săsciori. Aceste cursuri sunt 
frecventate de un număr de 24 de elevi din clasele V-VIII la Săsciori 
şi de un număr de 26 elevi la Arieşeni. 
 

 F). În domeniul organizaţiilor neguvernamentale. 
 Consiliul judeţean Alba, prin structurile proprii create în baza Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobate prin Legea nr. 246/2005, a avut o bună colaborare 
cu organizaţiile neguvernamentale reprezentative din judeţ, în special cu cele a căror obiect de 
activitate este domeniul social şi cultural. 

A fost acordată asistenţă tehnică privind înfiinţarea de O.N.G.-uri şi au fost luate în evidenţa 
Consiliului judeţean, la cererea acestora.  

De asemenea, s-au încheiat parteneriate privind derularea în comun a unor proiecte, acţiuni 
sau activităţi de interes judeţean.  

 
G). În domeniul surselor de echilibrare ale bugetelor locale. 
 Bugetul pe anul 2005, a fost aprobat prin Legea nr. 511/2004, fondurile alocate fiind 
repartizate prin Hotararea Consiliului judetean nr. 220/16 decembrie 2004. 
 In anul 2005 s-a aprobat un numar de 9 hotarari privind echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor si municipiilor, precum si a bugetului propriu al judeţului Alba, prin care s-au 
urmarit realizarea urmatoarelor obiective: 
a) implementarea programului SAPARD in urmatoarele unitati administrativ-teritoriale: 

− Galda de Jos, Scarisoara, Ciuruleasa, Salciua,Mogos, Ighiu 
b) sprijinirea finantarii urmatoarelor proiecte: 

1. Consiliul local Alba Iulia:  
− „ Reabilitarea drumului de centura a municipiului Alba Iulia”; „Lucrări de infrastructura 

edilitara privind extinderea reţelei de apa si canalizare pentru comunitatea de rromi din zona 
Cravei”; „ Reabilitarea si modernizarea cailor de acces in zona fortificaţiei de tip Vauban a 
municipiului Alba Iulia”; 

2.  Primăria Abrud: „A doua noastră casa”, „O noua sansa, un nou viitor”  
3. Primăria Cugir: „O modernizare fluenta, un pas spre viitor”; „Baie sociala pentru Romi”, 

„Extindere reţele tehnico-edilitare in zona industriala din oraşul Cugir”  
c) sustinerea proiectul bilateral romano-francez „ Educaţie pentru informaţie in mediul rural 
defavorizat” componenta: crearea de centre de documentare si informare pentru care s-au alocat 
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sume urmatoarelor unitati administrativ teritoriale:  Aiud, Cimpeni, Cugir, Ocna Mures, Arieseni, 
Bistra, Cricau, Girda, Miraslau, Radesti si Rosia de Secas. 
d) organizarea Târgului de turism  rural „Munţii Apuseni”  
e) efectuarea lucrării „Alimentare cu apa in Manarade" 
f) realizarea investiţiei „ Reparaţie punte pietonala peste râul Mures la Drambar”, implementarea 
programului Phare 2003 CES – Investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor in Ocna 
Mures, Albac, Arieseni, Farau, Girda de Sus, Hopirta, Horea, Noslac, Scarisoara, Vadu Motilor, 
Unirea, Lunca Muresului; 
g) executarea unor reparaţii capitale la liniile electrice in satele Hilesti, Floresti, Muntari, Bisericani, 
Petreni, Poiana, Jurcuiesti, Valeni, Ciuculesti si Bucium Sat; 
h) realizarea lucrărilor de reparaţii, pentru alimentarea cu apa a localitatii Henig si achiziţionarea de 
piatra in vederea efectuării reparaţiilor la drumurile din interiorul localitatilor apartinatoare comunei 
Berghin; 
i) asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni si combustibili 
petrolieri; 
j) susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap. 
 
H). În domeniul elaborării bugetului propriu. 

- intocmirea si elaborarea unui numar de 10 hotarari referitoare la bugetul propriu al judetului 
Alba si al bugetelor institutiilor de sub autoritatea Consiliului Judetean; 

– comunicarea extraselor din hotarari subunitatilor si consiliilor  locale; 
 
I). Venituri ,impozite, taxe, tarife şi executare silită 
  Au fost desfăşurate activităţi specifice constând în principal in: luarea în evidenţă a 
obligaţiilor de plată restante la bugetul Consiliului judeţean Alba, calcularea dobânzilor şi 
penalităţilor de întârziere aferente; transmiterea  înştiinţărilor de plată şi a  solicitărilor de confirmare 
a debitelor; remiterea documentaţiei privind obligaţiile de plată restante către Direcţia juridică şi 
cancelarie pentru acţionarea în instanţă a debitorilor, în condiţiile legii; eşalonări la plată pentru 
obligaţiile bugetare restante la cererea temeinic justificată a debitorilor; iniţierea procedurii de 
executare silită a creanţelor bugetare pentru a căror executare este competent, potrivit Codului de 
procedură fiscală, personalul cu atribuţii în acest sens, din cadrul Directiei dezvoltare si bugete. 
 Ca urmare a acestor demersuri au fost colectate creanţe bugetare în valoare totală de 
125.585,17 lei RON (13.000 lei RON de la persoane fizice, si  112.587.17 lei RON de la persoane 
juridice), reprezentând:  
 
 -prestări servicii…………………………………………7.500 lei; 
 -drepturi salariale încasate nelegal…………………….12.700 lei 
 -despăgubiri civile şi cheltuieli de judecată…………3.913.62 lei; 
 -dividende……………………………………………..9.000 lei; 
 -contravaloare autorizaţii……………………………….330,40; 
 -amenzi contravenţionale……………………………….300 lei; 

-penalităţi de întârziere……………………………….91.841.15 lei; 
 

3. Direcţia juridică şi cancelarie 
 
In cadrul Direcţiei juridică şi cancelarie, au fost primite, inregistrate şi distribuite 

compartimentelor de specialitate spre soluţionare, un număr de 960 adrese, monitoare oficiale 
privind legislaţia şi monitoare oficiale ale judeţelor. 
  
3.1. Serviciul juridic-contencios 
 

 1. În cursul anului 2005 s-au înregistrat în evidenţa Serviciului juridic – contencios un număr  
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de 90 de litigii în care este parte procesuală Consiliul judeţean Alba.  
            După calitatea procesuală a Consiliului judeţean Alba în aceste litigii se pot evidentia: 56 de 
litigii in care Consiliul judetean a avut calitatea de pârât; 34 de litigii in care Consiliul judetean a 
avut calitatea de reclamant; După stadiul de soluţionare a litigiilor înregistrate se evidenţiază : Litigii 
soluţionate – in prima instanţă – 5 ; în căile de atac – 12 ; Litigii în curs de soluţionare – 63. 
     2. În ce priveşte aplicarea prevederilor Legii nr.10/2001, s-au efectuat în cursul anului 2005 
următoarele activităţi : - Analizarea notificarilor si a documentatilor aferente de catre personalul 
Serviciului juridic in vederea emiterii dispozitiilor privind acordarea de masuri reparatorii 
persoanelor indreptatite ; Reluarea in temeiul Legii nr.247/2005 privind reforma in domeniiile 
proprietatii si justitiei a procedurilor administrative in privinta unor notificari adresate Consiliului 
judetean Alba privind imobile de interes public care intra sub incidenta art.16 din Legea nr.10/2001, 
republicata, sens in care consilierii juridici au desfasurat activitati de natura celor mai jos 
mentionate:     
             3. În cursul anului 2005 personalul Serviciului juridic – contencios a indeplinit activitati cu 
caracter juridic corespunzator atributiunilor rezultate din fisa postului. 

 
3.2. Compartimentul cancelarie 
 Acest compartiment cuprinde şi registratura generală a Consiliului judeţean Alba. Astfel, 

de la inceputul anului şi până in prezent, au fost inregistrate un număr de 13.800 documente: de la 
oficiul poştal, un număr de 7.000 documente, prin curier 480, prin fax 1.800, prin poştă militară 300. 
Din cadrul direcţiilor de specialitate ale Consiliului judeţean, au fost solicitate 4.220 numere de 
inregistrare;  s-au expediat prin curier 320 documente; un număr de 12.100 documente au fost 
timbrate şi expediate recomandat prin oficiul poştal; prin intermediul Prioripost  au fost expediate 21 
de documentaţii tehnice.  

 
3.3. Compartimentul coordonarea consiliilor locale. 

Scopul  compartimentului coordonarea consiliilor locale este imbunătăţirea calităţii şi 
eficienţei actului administrativ in cadrul primariilor şi consiliilor locale şi  intărirea colaborării 
interinstituţionale. 

In cursul anului 2005, prin intermediul unui chestionar adresat tuturor primăriilor din judeţ, s-
a urmarit stabilirea principalele probleme cu care acestea se confruntă. În urma răspunsurilor, au fost 
distribuite Primăriilor din judeţ dischete cu legislaţie.  
 Pe lângă activitatea de coordonare a mai participat la elaborarea proiectelor de hotărâri 
privind: constituirea Comandamentului antiepizootic al judeţului Alba; constituirea Comisiei pentru 
omologarea pârtiilor de schi pentru agrement Alba, precum şi la buna desfăşurare a şedinţelor 
Consiliului judeţean. 
 
3.4. Compartimentul Monitorul oficial 

În cadrul Compartimentului Monitorul oficial al judeţului Alba au fost culese, corectate şi 
avizate spre tipar 11 numere ale Monitorului  Oficial al judeţului Alba numerele 19-29/2005, care 
cuprind  269 de Hotărari ale Consiliului judeţean Alba, 18 Dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului 
judeţean privind schimbarea de nume/prenume pe cale administrativă a unor persoane fizice. S-au 
distribuit la 40 de consilii judeţene 320 exemplare ale numerelor 18-25/2005 ale Monitorului Oficial 
al judeţului Alba, la 77 de primării din judeţ 616 exemplare ale Monitorului Oficial al judeţului 
Alba; 80 de exemplare ale numerelor 18-25/2005 ale Monitorului Oficial al judeţului Alba au fost 
distribuite direcţiilor şi compartimentelor din cadrul Consiliului judeţean Alba. 

Au fost studiate şi arhivate un număr de 433 Monitoare Oficiale primite de la alte  consilii 
judeţene. În prezent, sunt date la tipar numerele 26,27 şi 28/2005 ale ale  Monitorului Oficial al 
judeţului Alba, iar numărul 29 al Monitorului Oficial al judeţului Alba este în curs de culegere. 
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4. Direcţia de Relaţii Publice şi Informatică 
 
Unul dintre cele mai importante obiective a fost punerea în practică a reglementărilor cheie care 

reconfigurează normele de desfăşurare a reformei instituţionale. Un element foarte important îl 
constituie creşterea transparenţei în activitatea instituţională.  

 
4.1. Biroul de Relaţii Publice 

Un rol important în asigurarea transparenţei îl deţine Biroul de Relaţii Publice care pune la 
dispoziţia tuturor celor interesaţi, atât persoane fizice cât şi juridice, orice informaţie de interes 
public solicitată de aceştia în termenele prevăzute de lege.  De asemenea, acesta este biroul prin 
intermediul căruia sunt rezolvate petiţiile, sesizările şi diferite cereri ale cetăţenilor sau a diferitelor 
organizaţii.  

Astfel, în decursul anului 2005 în cadrul acestui birou au fost înregistrate aproximativ 160 
petiţii, majoritatea  având ca şi subiect probleme din categoria asistenţă socială.  Tuturor acestor 
petiţii li s-a răspuns în termenul prevăzut de lege, cele care nu au putut fi rezolvate în mod direct au 
fost redirecţionate către instituţiile abilitate să rezolve problemele respective.  Solicitările de ajutoare 
sociale au fost analizate împreună cu serviciile de asistenţă socială specializate, şi au fost rezolvate 
favorabil prin intermediul asociaţiei Solidaritatea, în limita posibilităţilor financiare.  

Referitor la domeniul furnizării informaţiei de interes public, în anul care tocmai se încheie 
au fost înregistrate un număr de 65 cereri prin care s-au solicitat adeverinţe de salarizare, copii după 
autorizaţii de construcţii, certificate de urbanism, precum şi copii după acte de expropriere.  S-a 
constatat o creştere a solicitărilor de baze de date cu date de contact ale diverselor instituţii care 
funcţionează pe raza judeţului nostru.  

Pe lângă solicitările scrise, au fost înregistrate şi un număr de 60 audienţe, care au avut 
aproximativ aceeaşi tematică cu petiţiile scrise. Numărul real al cetăţenilor care trec pragul instituţiei 
noastre este însă mult mai mare.  Astfel, majoritatea problemelor sunt rezolvate pe loc, prin discuţia 
directă dintre cei interesaţi. 

 
4.2. Relaţia cu mass-media 

Relaţia cu mass-media judeţeană şi naţională s-a desfăşurat pe parcursul acestui an sub 
semnul transparenţei totale şi al operativităţii. Au fost organizate circa 15 conferinţe de presă şi au 
fost emise aproximativ 200 de comunicate de presă şi luări de poziţie. 

Pentru că prin intermediul mass-media informaţia ajunge la cetăţean – beneficiarul final al 
măsurilor adoptate de administraţie – am urmărit în permanenţă ca informaţiile să fie cât mai 
complete şi să fie oferite în timp util  pentru a permite cetăţenilor să fie în permanenţă la curent cu 
activitatea instituţiei. Au fost stabilite noi contacte şi canale de comunicare cu mass-media naţională, 
iar Consiliul Judeţean Alba a avut o prezenţă permanentă în cadrul fluxului de ştiri local, judeţean, 
regional şi naţional. Colaborarea cu mass-media a fost foarte bună şi a asigurat o refelectare corectă 
a activităţii desfăşurate de Consiliul judeţean Alba. 
 
 
4.3. ATOP 

 Secretariatul executiv a întocmit şi pregătit materialele pentru cele 12 şedinţe ordinare sau pe 
comisii ale  Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, urmărind şi punând în aplicare cele 12 
hotărâri ale Autorităţii. A depus demersurile necesare pentru rezolvarea celor peste 50 petiţii 
adresate Autorităţii, precum şi a problemelor ridicate în timpul şedinţelor de către membrii 
Autorităţii. A urmărit  punerea în aplicare a  proiectelor încheiate între Consiliul judeţean Alba şi 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba, pe linia asigurării unui climat de siguranţă civică în judeţul 
Alba.  

În această perioadă  s-a întocmit programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate,  
întocmindu-se şi documentaţiile prevăzute în H.G.R. nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor 
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România. 



 
Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2005 

În domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare secretarul Comisiei 
pentru probleme de apărare a reactualizat Carnetul de mobilizare a Consiliului judeţean Alba, 
Carnetul de aprovizionare pentru anul 2006 şi a întocmit documentaţiile prevăzute în H.G.R. 
nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.477/2003 privind 
pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare. 

În perioada inundaţiilor din vara acestui an  a  coordonat acţiunea de colectare şi transport a 
ajutoarelor pentru sinistraţii din zona Banatului şi a Moldovei. 

  Trebuie menţionată la acest capitol colaborarea foarte bună avută pe parcursul anului 2005 
cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie. Dealtfel, Inspectorul General al Poliţiei Române, domnul 
Chestor Dan Valentin Fătuloiu, a apreciat Convenţia de Cooperare dintre Consiliul Judeţean Alba şi 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba drept un “exemplu semnificativ de reuşită în domeniul 
cooperării instituţionale” şi a dispus ca acest model să fie prezentat, printr-o adresă, tuturor 
Inspectoratelor de Poliţie drept un model acţional ce trebuie generalizat la nivel naţional. 

Această reuşită încununează colaborarea foarte bună pe care CJ Alba o are cu domnul Tudor 
Grindeanu – şeful Inspectoratului de Poliţie Alba. Poliţia a dovedit că este un adevărat partener şi ne-
a ajutat să realizăm multe proiecte ale Consiliului Judeţean. Fără implicarea Poliţiei nu am putea să 
asigurăm ordinea pe drumurile judeţene şi nu am fi putut organiza nici Raliul Carpat Express sau 
Alba Rally Chalenge.  

Facptul că eforturile făcute de Consiliul Judeţean împreună cu Inspectoratul de Poliţie pentru 
asigurarea unei siguranţe mai bune a cetăţenilor au fost apreciate de către şefii Poliţiei Române şi au 
devenit un exemplu, reprezintă o dovadă clară că modul în care două dintre cele mai importante 
instituţii ale acestui judeţ colaborează acum dă roade, dar şi că rezolvarea problemelor prin 
parteneriate instituţionale este o măsură de succes. 

 
4.4. Relaţii internaţionale 

În anul 2005 activitatea de relaţii externe a Consiliului 
Judeţean Alba a cunoscut o creştere semnificativă, având drept 
puncte culminante relansarea Biroului ARE şi întărirea 
legăturilor cu landul Brandenburg din Germania. 

Colaborarea cu Ansamblul regiunilor Europene a 
cunoscut în acest an un vârf de activitate, Consiliul judeţean 
Alba fiind invitat să participe la o serie de evenimente 
internaţionale organizate de ARE, sau să reprezinte ARE la 
evenimente de acest gen. Vizita Secretarului General al ARE, 
domnul Klaus Klipp, a reafirmat disponibilitatea acestei organizaţii de a susţine proiectele de 
dezvoltare ale judeţului Alba. În aceste proiecte de dezvoltare se regăseşte şi oportunitatea judeţului 
Alba de a conlucra cu alte regiuni europene la realizarea unui portal internaţional ce are drept temă 
promovarea turistică în Europa. 

Trend-ul ascendent pe care l-au căpătat relaţiile externe ale judeţului Alba în ultimul an a fost 
confirmat şi de distincţia oferită Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba – Ion Dumitrel – în cadrul 
unei ceremonii ce a avut loc în luna octombrie la Poiana Broşov. 

În cadrul Galei Premiilor de Excelenţă pentru Administraţie, Ion Dumitrel a primit Premiul 
pentru cooperare internaţională. 

O altză direcţie de dezvoltare a parteneriatelor externe o reprezintă întărirea contactului cu 
landul Brandenburg din Germania. Beneficiind de experienţa unui proiect de înfrăţire regională înre 
Regiunea Centru şi acest land, reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba au efectuat mai multe vizite 
de lucru şi informare în Germania  stabilind contacte importante în domeniul dezvoltării economice 
şi turistice. Legăturile foarte bune existente între cele două unităţi administrative au fost confirmate 
de domnul Matias Platzeck, Primul-Ministru al Landului Brandenburg şi Preşedinte al SPD care şi-a 
anunţat deja vizita în judeţul Alba pentru luna mai. Cu această ocazie va fi parafat şi un protocol de 
înfrăţire între judeţul Alba şi un judeţ din landul Brandenburg. 
 În cursul acestui an, Consiliul Judeţean Alba a mai semnat un Protocol de prietenie şi 
colaborare cu  departamentul la Manche – Republica Franceza. Acest protocol a fost semnat în data 
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de 13 mai 2005, ca urmare a vizitei efectuate de o delegaţie a Consiliului General al Departamentul 
la Manche în judeţul Alba, vizită care s-a axat pe discuţii şi schimburi de experienţe în domeniul 
social, cultural,  al educaţiei, al turismului şi al agriculturii. 
 Tot în seria vizitelor de lucru se înscrie şi vizita efectuată de reprezentanţii Consiliului 
judeţean Alba în departamentul Allier din Franţa, mai precis în localităţile Cusset şi Vichy. Cu 
această ocazie s-a studiat experienţa părţii franceze în domeniul implementării politicilor sociale, 
asistenţa socială acordată copiilor, tinerilor, persoanelor cu handicap şi persoanelor vârstnice, 
organizarea şi funcţionarea Comitetelor Departamentale pentru Turism şi a Oficiilor locale de 
turism, amenajarea hidrologică a unor cursuri de apă pentru activităţi sportive şi de divertisment, 
organizarea şi facilităţile oferite de reţeaua franceză a pensiunilor turistice. 
 În ceea ce priveşte parteneriatele pe care Consiliul judeţean Alba le are cu judeţe sau regiuni 
din străinătate în anul 2005 s-au efectuat  două vizite în Ungaria, în judeţul Tolna, cu ocazia 
aniversării a 10 ani de la semnarea Protocolului de cooperare între acest judeţ şi judeţul nostru, dar şi 
pentru a participa la expoziţia internaţională organizată la Szekszard şi o altă vizită în judeţul Bacs-
Kiskun, unde reprezentanţii judeţului Alba au participat la Conferinţa şi Atelierul de lucru 
„Coridorul Inovaţiei”. În urma acestei conferinţe s-a lansat ideea legării într-o reţea internaţională a 
regiunilor, pentru a ajuta la diseminarea inovaţiei şi a exemplelor de bune practici. Portalul care ar 
urma să găzduiască această reţea virtuală este încă în lucru, dar judeţul Alba şi-a exprimat dorinţa de 
a fi cuprins în acest proiect. 
 Deasemenea trebuie menţionată apartenenţa judeţului Alba la Ansamblul Regiunilor 
Europene Viticole – AREV, care  a organizat în luna iunie, în regiunea Văii Aosta, Italia, a 12-a 
Sesiune Plenară şi al 17-lea Consiliu Internaţional, ocazie cu care a fost ales un nou preşedinte al 
acestei asociaţii, s-au votat amendamente la Statul şi Regulamentul de Funcţionare al Asociaţiei, s-a 
votat bugetul pentru anul 2006 şi a fosta adoptată Rezoluţia referitoare la noile tehnologii pentru 
prelucrarea şi comercializarea vinurilor în Europa. 
  

III. Instituţii subordonate Consiliului Judeţean Alba 
 

1. SALVAMONT Alba 
 

În vederea realizării atribuţiilor principale din sarcina Serviciului Public Salvamont Alba, 
conform prevederilor H.G. nr. 77/2003, acesta şi-a organizat activitatea prin încheierea unui contract 
civil de prestări de servicii cu Asociaţia “Salvamont” Alba. 

Serviciul Public Salvamont Alba, îşi desfăşoară activitatea în zona montană a întregului 
judeţ, cuprinzând în acest areal Muntii Sureanu, Muntii Metaliferi, Muntii Trascau, Muntii Bihor si o 
parte din Muntele Mare, respectiv Scarita-Belioara. Activitatea de salvare a fost axata preponderent 
in zonele frecvent vizitate de turisti, pretabile la accidente, in functie de anotimp. 

In perioada de iarna, Salvamont a asigurat permanenta la partia de schi de la Vartop-Arieseni. 
Pentru aceasta, au fost angrenati cate doi salvatori montani in timpul saptamanii si cel putin sase 
salvatori la sfarsitul saptamanii. Ca statistica a accidentelor de la acest obiectiv, raportam un numar 
de 130 de cazuri, la aceasta partie si doua actiuni de cautare, 
acordare a primului ajutor si transport al accidentatilor in 
zona Piatra Urlatoare-Bubesti. 

Pe perioada verii acestui an, a fost asigurat un punct 
de permanenta la sfarsit de saptamana in Cheile Valisoarei, 
care a acoperit prin activitati de patrulare Piatra Secuiului si 
Masivul Bedeleu. In situatii de afluenta masiva a turistilor, 
ocazionate de vremea buna, sarbatori legale si religioase, s-a 
asigurat permanenta si s-au efectuat patrulari in Cheile 
Rimet, Cheile Intregalde, cu traseele turistice si locurile de 
alpinism si escalada aferente acestora.Cele mai frecvente accidente au fost raportate in zona Piatra 
Secuiului, pe raza com. Rimetea. 
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În luna august 2005, s-a demarat o actiune de inventariere a traseelor turistice din Masivul 
Sureanu, ocazie cu care s-a stabilit si gradul de degradare a acestora, in special in zona de gol alpin, 
unde riscul de ratacire este mai crescut. Pe langa activitatea de salvare montana, la nivel judetean, s-
a actionat pentru o perioada de doua saptamani, la inlaturarea efectelor inundatiilor din vara acestui 
an. Totodata, s-a actionat pentru aprovizionarea cu alimente si apa a unor localitati din Muntii 
Apuseni, pentru care s-a beneficiat de sprijinul M.Ap.N. prin punerea la dispozitie a unui elicopter. 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Alba, a solicitat in doua randuri sprijinul 
SALVAMONT pentru salvarea unor persoane blocate in locuri greu accesibile.  

In cursul lunii august a acestui an s-a asigurat asistenta salvamont pentru o perioada de o 
saptamana, cu trei echipe a cate patru salvatori, pentru etapa finala a raliului international tot-teren 
“CARPAT EXPRESS RALLYE RAID”, editia a 6-a.  

Participarea la cursurile Scolii Nationale Salvamont, s-a concretizat prin urmarea cursurilor 
scolii de iarna de catre un numar de 4 persoane si a celei de vara de catre 2 persoane, din care una in 
calitate de ajutor de monitor. 
 În anul 2005, SALVAMONT Alba a obţinut şi două importate distincţii.În perioada 26 
septembrie – 2 octombrie s-a desfăşurat la Băile Herculane, pe Valea Cernei, în judeţul Caraş-
Severin, Raliul Naţional Salvamont, competiţie ce a reunit 14 dintre cele mai puternice formaţii 
Salvamont. Pentru prima dată de la înfiinţarea sa - în anul 2001 - Serviciul Public Salvamont Alba a 
participat şi el la această competiţie, unde s-a întrecut cu formaţii ce au o tradiţie de peste 30 de ani 
în domeniu. Deşi la prima participare, echipa din Alba a obţinut locul IV la proba medicală a 
concursului - cea mai importantă probă din punct de vedere al siguranţei turistului. 

Acest loc IV obţinut la proba cea mai importantă pentru siguranţa turiştilor demonstrează că 
avem oameni bine pregătiţi şi că merită să investim pe viitor în acest serviciu public, fără de care nu 
am putea să dezvoltăm un turism de calitate.  

În perioada 10-13 noiembrie s-a desfăşurat în staţiunea 
Borşa din judeţul Maramureş Trofeul Naţional Salvamont, 
seminar anual care reuneşte toate cele 38 de formaţii Salvamont 
din ţară. În cadrul secţiunii de premiere a formaţiunilor de 
salvare montană pentru anul 2004-2005, Serviciul Public 
Salvamont Alba a obţinut locul II pe ţară la categoria „Activitate 
de salvare pe pârtiile de schi”. Salvamont Alba a obţinut acest 
rezultat într-o competiţie ce a reunit peste 1200 de salvatori 
montani din toate cele 38 de formaţii existente în ţară, unele 
dintre aceste formaţii cu o vechime de 30 de ani. Trebuie 

menţionată de asemenea şi Diploma obţinută de Asociaţia Salvont Alba, premiată pentru  activitatea 
de salvare alpină. 

 

2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
 
A. Proiecte şi programe iniţiate / derulate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba. 

1.  Proiectul de închidere a trei instituţii rezidenţiale specializate în protecţia copilului 
cu dizabilităţi : Centrul de plasament pentru copilul cu handicap grav Alba Iulia; Centrul de 
plasament Sincrai din  cadrul Serviciilor Comunitare pentru protectia Copilului cu Dizabilitati 
Sincrai; Centrul de plasament nr. 2 Abrud.   
2. Programul de prevenire a institutionalizarii si a abandonului  şcolar  
3. Programul  „E TIMPUL SĂ NE IMPLICĂM” 
4. Programul de Monitorizare şi Tracking al activităţilor specifice protecţiei copilului 
               

In vederea restructurarii centrelor clasice rezidentiale pentru persoane cu handicap, DGASPC 
Alba a elaborat si a obtinut finantarea pe linia bugetara Phare/2003/005- 551.01.04.01 pentru 
urmatoarele proiecte : 
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1. Restructurarea Caminului pentru persoane varstnice Blaj prin transferarea persoanelor cu 
handicap in două locuinţe protejate. 

2. Restructurarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Abrud. 
3. Restructurarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuro-psihiatrica Galda de Jos 
4. Restructurarea Caminului pentru persoane varstnice Sebes prin transferarea persoanelor 

cu handicap in două locuinte protejate.  
Dintre cele 14 milioane de Euro, fonduri nerambursabile, alocate României prin acest 

program, judeţul Alba şi-a adjudecat cea mai mare tranşă, reprezentând aproape două milioane de 
Euro. Câştigarea acestor proiecte reprezintă o performanţă deosebită în condiţiile în care judeţul 
Alba a obţinut cei mai mulţi bani din toată ţara.  
Centrul de tip familial pentru persona vârstnice Gârbova 
 
B. Prezentarea sistemului de asistenta sociala si protectia specială la nivelul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

� Sistemul de protecţie a copilului  
              La finele lunii noiembrie 2005, în centrele SPS din judeţ se afla un număr total de 614 copii, 
mai scăzut decât numărul total de copii ocrotiţi în centrele SPS la sfârşitul anului 2004 (730 copii). 
Comparativ cu finele anului trecut, se observă o creştere a numărului de copii ocrotiţi în sistem 
alternativ, concomitent cu scăderea numărului de copii ocrotiţi în centrele de plasament de tip clasic, 
după cum reiese din tabel :  

Decembrie 2004 Noiembrie 2005 
Centre SPS  Nr.unităţi Nr.cazuri 

active 
Nr.unităţi Nr.cazuri 

active 
Centre de plasament clasice  4 287 3 165 
Servicii săptămânale 1 20 1 23 
Centre de tip familial 20 197 20 209 
Centre de zi 5 119 2 38 
Centre pentru copiii cu dizabilităţi 5 102 7 174 
Centrul maternal 1 5 1 5 
TOTAL 36 730 34 614 

 
� Sistemul de protecţie a adulţilor 
La finele lunii noiembrie 2005, numărul persoanelor instituţionalizate din centrele din subordinea 
DGASPC Alba este de 545, repartizate astfel: 

Denumire instituţie Număr cazuri 
active 

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Galda 
de Jos 

383 

Centrul de  îngrijire şi asistenţă Gârbova 47 
Centrul de îngrijire şi asistenţă Abrud 115 
TOTAL 545 

 
• Activitatea Comisiei de protectie a copilului 

În cursul anului 2005, Comisia de Protectia Copilului  Alba a emis un numar de 1611 
hotarari privind masurile de protectie sociala Dintre acestea un numar de 1382 il reprezinta 
reevaluarile cazurilor active la finele anului 2004. In acelasi timp au fost emise 2074 de hotarari 
privind incadrarea copiilor intr-un grad de handicap. Au fost eliberate un numar de 1836 certificate 
de incadrare intr-un grad de handicap si 1162 de certificate de orientare si expertiza scolara.  
• Activitatea Comisiei de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

Pana la data de 30 noiembrie 2005, au fost expertizate un numar de 4.714 de persoane adulte 
cu handicap, dintre care 328 de persoane adulte nu s-au incadrat in criteriile medicale de incadrare 
intr-o categorie de persoana cu handicap. Un numar de 4386 de persoane adulte cu handicap au fost 
incadrate intr-un grad de handicap, conform legii, dupa cum urmeaza : 784 cu handicap grav; 3192 
cu handicap accentuat; 410 cu handicap mediu. 
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De asemenea au fost solutionate un numar de 5 contestatii privind incadrarea intr-un grad de 
handicap la Comisia Superioara de Expertiza pentru Persoanele Adulte cu Handicap. Cazurile au fost 
solutionate in Contencios Administrativ. 
 
C. Promovarea parteneriatului public-privat 

In anul 2005 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a încheiat un 
număr de 32 de convenţii de parteneriat cu alţi furnizori publici sau privaţi. Obiectivele 
parteneriatelor au urmărit: crearea şi diversificarea serviciilor destinate protecţiei copilului, adultului 
şi persoanelor cu handicap; cofinanţarea unor tipuri de servicii oferite acestor categorii de 
beneficiari. Cele mai importante proiecte realizate prin astfel de parteneriate sunt : 
 « Retea medico-socială de ingrijire la domicliu a persoanelor varstnice » realizat în colaborare 
cu Biserica Ortodoxă în acţiunile filantropice şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă.  
Centrul judetean  de informare si consiliere pentru persoanele cu handicap adulte-  este 
rezultatul unui parteneriat public -privat intre Organizatia pentru Suport Comunitar Alba Iulia  si 
DGASPC Alba 
Centrul Social Multifunctional « Sfanta Varvara » Abrud  - Organizatia pentru Suport 
Comunitar Alba Iulia si DGASPC Alba.  
«Reţea alternativă de prevenire şi combatere a exploatării copilului prin muncă» a fost iniţiat 
de Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în asociere cu Asociaţia Sprijiniţi Copiii  Alba Iulia, 
având ca partener pentru implementare Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
Centrul de zi “Sf. Ierarh Nicolae” Roşia de Secaş înfiinţat de Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba 
iulia în asociere cu Consiliul Local Roşia de Secaş, Parohia Ortodoxă Roşia de Secaş şi Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 
Proiect de restructurare şi reorganizare a Centrului de Plasament Sîncrai – parteneriat româno 
francez  
Casa de tip familial « Maria Mirabela » Draşov - parteneriatului încheiat de către Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Asociaţia “Maria Mirabela” Draşov. 
 
 Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 
Comparativ cu sumele alocate initial de catre Consiliul Judetean Alba şi Autoritatea 
Nationala pentru Persoanele cu Handicap, in cursul anului curent s-a inregistrat o creştere cu 18,6 % 
si anume : 
         mii lei RON 
 Specificatie          ____Program  2005_________   (2-1)        % 
      initial  rectificat                          2/1 

  0        1        2      3            4 

 TOTAL                25.000  29.650  +4.650     118,6 
 din care pe surse de finantare : 
 
1. Sume defalcate din TVA             13.949,4              15.949,4                +2.000     114,3 
    
2. Sume alocate de CJ Alba             2.738,65               3.088,65  +   350      112,8 
            din cotele de 13% si 22%, 
            suma de echilibrare si veniturile 
            proprii 
3. Transferuri neconsolidabile(ANPH)           8.311,95              10.611,95 +2.300      127,7 

 
Structura  cheltuielilor se prezinta astfel : 

 
 Specificatie    Prevederi  2005  Greutatea specifica 
           mii lei       % 
 Total     29.650    100,0 
 din care : 
a). Cheltuieli de personal   11.135,13     37,56 
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b). Cheltuieli materiale si servicii 10.151,17     34,24 
c). Cheltuieli de capital        315,0       1,06 
d). Drepturile persoanelor cu handicap   8.048,7      27,14 
   

Prin rectificarea bugetului, in luna decembrie a.c., a fost detensionata situatia privind 
drepturile persoanelor cu handicap, platindu-se sumele restante din lunile octombrie-noiembrie 
precum si toate drepturile pe luna decembrie a.c. 
  
Sumele alocate pentru DGASPC Alba pentru anul 2005 au fost cheltuite, astfel : 
Nr. 
Crt. 

Natura cheltuielii Adulti Copii Total 

1 Cheltuieli de personal 3716037 7419093 11.135.130 
2. Cheltuieli materiale 2849297 7301873 10.151.170 
3 Transferuri neconsolidate (pensii 

si alocatii persoane cu handicap ) 
  8.048.700 

4. Cheltuieli de capital   315.000 

 

3. Teatrul de Păpuşi „Prichindel” 
 
               Pentru  anul 2005 , Teatrul de Păpuşi Alba Iulia  a avut   prevăzute, în programul de 
activitate, două premiere, care au fost şi realizate : “Fetiţa cu chibrituri” în regia d-nei Leahu Oana şi 
“D`ale lui Păcală” regia Oana Leahu. Au fost începute lucrările la premiera spectacolului  “O 
poveste din ţara păpuşilor “. Pe parcursul anului 2005 au fost organizate şi prezentate  112 
spectacole, atât la sediu cât şi în deplasare, în localităţi din judeţul Alba  precum şi din ţară. La 
spectacolele teatrului au participat   16.089 spectatori, realizându-se  venituri  în sumă de 37.145 lei 
RON. Pe lângă aceste venituri proprii, teatrul a primit subvenţie de la  Consiliul Judeţean Alba  în 
valoare de 450 mii lei RON. 

   Colectivul teatrului a participat, pe parcursul anului 2005, la evenimentele   socio-
culturale organizate de Consiliul Judeţean Alba precum şi de municipalitatea Alba Iulia.  
Au fost prezentate spectacole gratuite cu ocazia Zilei copilului, Zilelor Municipiului Alba Iulia,  
Zilei  Naţionale, Zilei Cugirului şi altele. Teatrul de Păpuşi Alba Iulia a fost invitat  şi a participat la  
patru festivaluri de specialitate din  ţară: Sibiu, Cluj-Napoca, Galaţi, Timişoara şi la zilele a două  
municipii  din ţară: Bistriţa şi Tg.Mureş. 
    

4. Direcţia pentru Protecţia Plantelor 
 

În anul 2005 Direcţia pentru protecţia plantelor Alba şi-a desfăşurat activitatea de 
comercializare a produselor fitosanitare şi de prestări servicii specifice obiectului de activitate prin 
Centrele de protecţie a plantelor Alba, Aiud, Sebeş, Blaj, Oc.Mureş, Abrud; 

Achiziţia produselor s-a făcut direct de la importatori şi producători cu plata la termen. 
În anul 2005 au fost realizate vânzări de produse şi prestări de servicii în valoare de 

2.328.884 RON, obţinându-se o creştere de 147,35% faţă de anul 2004. S-au încasat şi s-au virat la 
C. J. Alba 2.163.796 RON, diferenţa pîna la nivelul vânzărilor şi prestărilor de servicii fiind în curs 
de încasare de la clienţi şi de la D. A. D. R. Alba pe baza bonurilor valorice depuse în baza O. U. G. 
Nr. 12/2005. Valoarea prestărilor de servicii către populaţie, instituţii publice şi agenţi economici 
este de 347.728 RON, realizându-se o creştere de 148,92% faţă de anul 2004. 

În anul 2005 s-au obţinut următoarele realizări economice: 
- vânzari produse fitosanitare şi îngrăşăminte chimice:  1.981.156 RON 
- prestări servicii:                                                                347.728 RON 
      Total vânzări:                                                           2.328.884 RON 

Dinamica vanzărilor de produse şi a prestărilor de servicii în perioada 2004-2005 este 
următoarea: 
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Nr. crt. Specificaţie REALIZĂRI CREŞTERI 
  ANUL 2004 ANUL 2005 2005/2004 
1. Total vânzări 1.579.453 2.328.884 147,35 
2. Vânzări produse 1.346.130 1.981.156 147,18 
3. Prestări servicii 233.323 347.728 148,92 

  
Creşterea vânzarilor la produsele fitosanitare a fost mare datorită faptului că am practicat 

preţuri competitive, pe care ni le-am permis în condiţiile achiziţionării acestora direct de la 
producători şi importatori, care ne-au acordat discount-uri considerabile şi termene de plată 
convenabile. 

 

5. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale  
 

Activitatea desfăşurată de această instituţie în cursul anului 2005 a contribuit foarte mult la 
promovarea imaginii judeţului Alba, prin prezentarea unor tradiţii şi obiceiuri locale care pot 
constitui foarte bine şi o resursă turistică importantă. 
Documentare-cercetare 
 -a fost finalizată fişa de prezentare a aşezămintelor culturale; inventarierea completă a vieţii 
culturale a comunităţii; 
 - au fost realizate în parteneriat cu TVR 1 şi TVR 2 şi alte televiziuni naţionale reportaje şi 
documentare privind datini şi obiceiuri specifice zonei: Şezătoare – Mogoş (Alpha TV); Şezătoare – 
Ampoiţa (TVR 2); „Cununa grâului” – Ampoiţa (TVR 2); „Strigătul peste sat” – Săliştea (TVR 2); 
Documentar „Crângurile grănicereşti” – Goaşele Cugir (TVR 2) – film ce va participa la un festival 
internaţional de film documentar. 
 - cercetarea şi transpunerea în scenă a obiceiurilor de nuntă „Ia-ţi mireasă ziua bună” ; 
 - editarea şi tipărirea culegerii de folclor „Târnave apă cu dor”; 
 - editarea şi tipărirea pliantului „Ia-ţi mireasă ziua bună”; 
 - editarea şi tipărirea cărţii „Omagiu profesorului Pavelescu la împlinirea vărstei de 90 de ani”; 
 - editarea şi tipărirea Calendarului 2006 „Formaţii şi interpreţi de muzică populară din judeţul 
Alba”. 
În acelaşi context au fost realizate în parteneriat cu posturi naţionale de televiziune mai multe 
emisiuni de divertisment şi folclor: „ O vedetă populară” – Cetatea de Baltă (TVR 1); „Medalion de 
interpret” – Ampoiţa (TVR 2); „Vine Cluju pe la noi” – Ampoiţa (TVR 2); „Nu uita că eşti român” – 
Muzeul Unirii (TVR Internaţional) 
 
Manifestări cultural artistice prilejuite de sărbătorirea unor evenimente importante din viaţa 
social politică a României  
         Acest capitol include spectacole festive de ţinută care vor culmina cu manifestări dedicate Zilei 
Naţionale a României.  
Nr.crt.                        Acţiunea           Localitatea şi data  

 
     1. Spectacol omagial dedicat Unirii Principatelor Române  Alba Iulia – 24.01.2005 
     2. Ziua Europei  Alba Iulia – 09.05.2005 
     3. Spectacol omagial dedicat „Zilei Naţionale a României” Alba Iulia- 01.12.2005 

 
Manifestări devenite tradiţionale cu caracter naţional sau internaţional  
Nr.crt.                        Acţiunea  Localitatea şi data  

 
     1.  Festivalul Internaţional „Lucian Blaga” Sebeş – Lancrăm-Alba Iulia- 7-

9.05.2005 
     2. „Serbările Libertăţii” şi Festivalul coral interjudeţean 

„Iacob Mureşianu” 
Blaj – 15.05.2005 

     3. „Zi bade cu fluiera”-festival păstoresc interjudeţean  Şugag – 22.05.2005 
     4. „Târgul de fete „de pe Muntele Găina  Avram Iancu  16-17.07.2005  
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Festivaluri şi concursuri de interpretare cu caracter interjudeţean sau naţional  
Nr.crt.                      Acţiunea  Localitatea şi data  
     1. „Felician Fărcaşu”- festival concurs interjudeţean de 

interpretare a cântecului popular românesc 
Sebeş – 4-6.03.2005 

     2. „Inimi fierbinţi în ţara de piatră”- festival concurs naţional  Abrud – 10-12.06.2005  
     3. „Sus,sus,sus,la moţi în munte”- festival concurs 

interjudeţean de interpretare  
Câmpeni –14-15.07.2005  

    4. „Mureş pe marginea ta”- festival concurs interjudeţean de 
interpretare  

Ocna Mureş – 15-16.09.2005  

    5. „Strugurele de aur”- festival concurs naţional de 
interpretare  

Jidvei –22-25.09.2005  

 
Târguri ale meşterilor şi creatorilor populari  

Acţiuni complexe cu caracter expoziţional dar şi comercial tot odată, din care nu lipsesc 
spectacolele şi alte activităţi de acest gen , aceste manifestări îşi propun revitalizarea târgurilor de 
altădată, şi mai ales, înlăturarea chiciului, care abundă în momentul de faţă în produsele de artizanat 
expuse spre vânzare în cele mai diverse locuri. 

Nr.crt. Acţiunea Localitatea şi data 
1. Târgul de agroturism Albac-10-12.03.2005 
2. Ziua crescătorilor de animale  Ponor –21.05.2005  
3. Târgul meşterilor populari de pe Găina Avram Iancu 

16-17.07.2005 

 
Spectacole şi festivaluri prilejuite de evenimente importante din viaţa satului 
 Deşi puţine ca număr în momentul de faţă în viitor aceste manifestări cultural artistice vor 
trebui să aibă o pondere mult mai mare în cadrul programelor elaborate de Centrul de conservare şi 
promovare a culturii tradiţionale, datorită valorii date de autenticitatea şi originalitatea unor obiceiuri 
şi tradiţii care altfel este posibil a fi pierdute definitiv. 
Nr.crt. Acţiunea Localitatea şi data 
1. Obicei de nuntă „Ia-ţi mireasă ziua bună” Biia – 19.06.2005 
2. Festivalul secerişului  Ampoiţa –09.07.2005 
3. „Cununa grâului”  Bucerdea  Vinoasă  - 21.08.2005  
4. „Ziua lemnarului” Horea-Mătişeşti -  27-28.08.2005 

 
Manifestări cultural artistice prilejuite de sărbătorile „zilele oraşului” sau „fii satului” 
 În cadrul acestor manifestări Centrul de conservare şi promovare a culturii tradiţionale a 
gestionat financiar şi prin asistenţă de specialitate doar activitatea culturală organizarea celorlalte 
manifestări revenind în exclusivitate autorităţilor locale. 
 
  Nr.crt.                          Acţiunea    Localitatea şi data  
   1. Zilele municipiului Alba Iulia  Alba Iulia –27-29.05.2005 
   2. Fii satului Sohodal  Sohodol –12.06.2005 
   3. „Toamna cugireană”  Cugir – 18-19.09.2005  

 
Simpozioane, colocvii şi alte manifestări cu caracter ştiinţific  
Nr.crt. Acţiunea Localitatea şi data 
1. Tabăra de instruire şi pregătire a tinerilor interpreţi de folclor  Cugir – 15-17.04.2005 
 2. Colocviile de etnografie şi folclor-ediţia a III-a   Alba Iulia 23.04.2005 

 
Manifestări cultural artistice aparţinând minorităţilor naţionale 
Nr.crt. Acţiunea Localitatea şi data 
1. Înmormântarea fărşangului Alba Iulia-5.02.2005 
2. Înmormântarea fărşangului  Rimetea –19-20.02.2005 
3. „Ziua romilor” Alba Iulia 10.04.2005 
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Manifestări expoziţionale şi tabere de creaţie ale artiştilor plastici şi creatorilor populari 
Nr.crt. Acţiunea Localitatea şi data 
1. „Cenaclul artelor” – masă rotundă pe tema    -arta plastică în 

contemporaneitate- vernisajul expoziţiei de pictură şi grafică 
„Porni luceafărul….”  

Zlatna-Aiud-Sebeş 
14-15.01.2005 

2. „Muză şi mamă” – expoziţie de artă plastică şi fotografică 
dedicată zilei de 8 martie 

Alba Iulia 
25.02 – 19.03.2005 

3. „Tinere mlădiţe” – expoziţie de artă plastică cuprinzând lucrări 
ale copiilor 

Aiud-Sebeş 31.05 – 10.06.2005 

4. Tabăra judeţeană de creaţie plastică Râmeţ 1-7-07.2005  
5. Tabăra internaţională de artă plastică – „Inter Art” Aiud 10-26.08.2005 

 
Manifestări cultural artistice de valorificare a tradiţiei şi creaţiei populare 

Cuprinse sub genericul „La porţile tradiţiei” aceste manifestări înlocuiesc activităţile 
cunoscute până acum sub genericul „La izvoarele tradiţiei şi creaţiei populare” desfăşurându-se după 
criterii şi protocoale complet diferite. 
Locaţiile de desfăşurare a acestor activităţi sunt alese după următoarele criterii: să nu fi existat până 
la această oră o activitate culturală notabilă în localitate; să nu mai fi avut loc în ultima perioadă de 
timp spectacole sau alte manifestări culturale pe scena Căminului Cultural; scena şi sala de spectacol 
la ora manifestării să fie funcţionale; autoritatea locală să fie interesată în desfăşurarea acestei 
acţiuni. 
         Scopul manifestării este de revitalizare a activităţii culturale în comuna respectivă, promovarea 
folclorului autentic, crearea premiselor pentru constituirea unor formaţii sau desfăşurarea altor forme 
de creaţie populară şi nu în ultimul rând stimularea prin spectacol a artiştilor amatori din zonă 
participanţi la această activitate. 
Nr.crt. Acţiunea Localitatea şi data 
1. „La porţile tradiţiei” Zona Săliştea - 5-6.02.2005 
2. „La porţile tradiţiei” Zona Sâncel - 12-13.02.2005 
3. „La porţile tradiţiei” Zona Feneş - 19-20.02.2005 
4. „La porţile tradiţiei” Zona Hopârta - 5-6.03.2005 
5. „La porţile tradiţiei” Zona Cut - 8.05.2005 
6. „La porţile tradiţiei” Zona Râmeţ - 3.07.2005  

 
Participări ale formaţiilor artistice, interpreţilor şi creatorilor individuali la manifestări 
naţionale şi internaţionale 
Nr.crt. Acţiunea Localitatea şi data 
1. Concurs internaţional de Golf Pianu de Jos- 28.05.2005 

 
festivaluri şi concursuri cu caracter literar sau dramatic. 
Nr.crt. Acţiunea Localitatea şi data 
1. „ARON COTRUŞ” Cergau-14-15.01.2005 
2. Festival epigrame ,caricatura,umor Aiud –22-24.04.2005 
3. „Teatru lectura” Alba Iulia, Blaj - 10-11.09.2005 

 
6. Parcul Industrial Cugir 
 

SC Parcul Industrial Cugir SA a fost infiintat prin Hotararea de Guvern nr.1031/19.09.2004 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.708/2929.09.2002 . Din punct de vedere organizatoric, 
societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri si are o comisie de 
cenzori formata din 3 membri si 2 cenzori supleanti. 

La data de 01.01.2005 societatea avea 17 salariati. Prin Hotararea Consiliului de 
Administratie nr. 25/22.07.2005 se aproba externalizarea activitatii de paza si reducerea numarului 
de salariati de la 17 la 10. 

In anul 2005, prin licitatiile organizate pentru inchiriere de active din cadrul Parcului 
Industrial Cugir, s-au incheiat contracte pentru suprafata de 13555,57 mp cladiri si 6802,95 mp 
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teren. Preturile de inchiriere pentru aceste suprafete sunt : cladiri – chirie lunara intre 0,25 – 2 
Euro/mp; teren – chirie lunara intre 0,065 – 1 Euro/mp 

In prezent  suprafata inchiriata este de  23.988,48 mp cladiri si 7.894,25 mp teren. 
La data de 31.10.2005 S.C. Parcul Industrial Cugir S.A. prezinta urmatoarea situatie :  
 
Indicatori Prevederi BVC 

 
Realizari 

 
 

Procent 

Venituri totale, din care : 681417 771369 113,20 
Venituri din exploatare 679167 767375 112,98 
Venituri financiare 2080 3994 192,01 
Cheltuieli totale, din care: 657583 610408 92,83 
Cheltuieli de exploatare 632583 587923 62,94 
Cheltuieli financiare 25000 22485 89,99 
Rezultatul brut 23834 160961 675,34 
Date de fundamentare,d.c.    
Nr.personal 16 13,30 83,12 
Productivitatea muncii 42588 57998 136,18 
Investitii 83333 115119 138,14 

 
Se observa ca veniturile totale s-au realizat in proportie de 113,20 % in timp ce cheltuielile 

au inregistrat nivelul de 92,83%  , generand o crestere a profitului brut de 675,34 %. Activitatea  pe 
10 luni din anul 2005 s-a incheiat cu un profit brut de 160961 lei. Cifra de afaceri neta la 31.10. 2005 
este in suma de 767375 lei. Veniturile totale realizate la data de 31.10.2005 sunt in suma de 771369  
lei. Cheltuielile totale aferente acestei perioade sunt in suma de 631626 lei .  

Principalele cheltuieli sunt: 
♦ Cheltuieli materiale – 248931 lei 
♦ Cheltuieli cu personalul – 169060 lei 
♦ Cheltuieli cu amortizarea – 80425  lei 
♦ Alte cheltuieli –  111992 lei 
♦ Cheltuieli cu impozitul pe profit – 21218lei 

Societatea nu are plati restante fata de bugetul de stat , bugetul asigurarilor sociale si 
furnizori. De asemenea pentru clientii – rai platnici  s-au introdus actiuni in instanta. 

 
In anul 2005 s-au realizat urmatoarele investitii : 

- Realizarea retelei de alimentare cu energie electrica la SC Manu Impex SRL , SC 
Mobitalia Prod  SRL, SC Uttis Industries S.A., SC Solarys Company SRL, SC Imperial Forest 
SRL.  

- Reabilitarea Ob. 121 Pavilion Tehnico – Administrativ prin reabilitare si modernizare 
grupurilor sociale parter, etaj I si etaj II, compartimentare spatii birouri. 

- Continuarea modernizarii Ob. 216 si 216 A – Hala Debitari Grele , amenajari grupuri 
sociale,modernizare birouri. 

- Alimentarea cu gaze naturale a S.C. Mobitalia Prod S.R.L., S.C. Uttis Industries S.A., 
SC Usitech SRL. 

-  Realizarea alimentarii cu apa si canalizare a SC Uttis Industries SA 

7. Biblioteca judeţeană Lucian Blaga 
 

La sfârşitul anului 2005, fondul de publicaţii deţinut de bibliotecă este de 241.191 volume, 
repartizat la sediul din strada Trandafirilor nr. 22 şi la cele şapte filiale ale instituţiei, în valoare 
totală de 455.798,64 lei. În anul 2005 achiziţia de carte a adăugat colecţiilor existente un număr de 
7.609 cărţi şi publicaţii, însumând 5.316 titluri, în valoare de 220.930 lei. La acestea se adaugă un 
număr de 1.839 donaţii de carte de la diverşi cititori, edituri, schimb interbibliotecar din ţară şi din 
străinătate. 
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Numărul cititorilor nou înscrişi –7222 persoane; Frecvenţa totală a cititorilor  în bibliotecă – 
120242 vizite; Frecvenţa zilnică –  aprox. 450 cititori/zi; Total volume difuzate – 312206 volume. 

O analiză procentuală a structurii cititorilor în funcţie de ocupaţie arată că: 73 % dintre 
aceştia sunt elevi şi studenţi; 15,5 % sunt intelectuali şi funcţionari;  4,5 % sunt muncitori, 
tehnicieni, maiştri;  7 % reprezintă alte categorii (şomeri, pensionari, persoane casnice ş.a.) 

 În ceea ce priveşte vârsta, ponderea o reprezintă cititorii cu vârste cuprinse între 15-25 de 
ani (56%), urmaţi de cei până la 14 ani (20,3%), apoi  de cei între 26-40 (13,6%), ponderea fiind 
scăzută la segmentele de vârstă 41-60 (7%) şi peste 61 (3,1%). 

Structura  volumelor consultate  în funcţie de conţinut este următoarea: ponderea cea mai 
mare a lecturii revine grupei 8, adică literaturii, lingvisticii, literaturii de referinţă ( dicţionare, 
enciclopedii etc) care reprezintă mai mult de jumătate din volumele difuzate. Un rol însemnat îl deţin 
ştiinţele sociale (istorie, drept, economie, psihologie, sociologie, economie, management şi 
marketing), urmate de ştiinţele exacte (matematică, fizică, chimie, biologie, geografie). În ce priveşte 
limba în care sunt scrise publicaţiile solicitate, 96,5% sunt în limba română, iar 3,5 % în alte limbi 
(în special engleză şi franceză). 

Activitatea financiar-contabilă 
În anul 2005, creditele bugetare alocate au fost în sumă de 830.000 lei. 
Structura cheltuielilor efectuate este următoarea: cheltuieli de personal:  485.330 lei; 

cheltuieli materiale şi servicii: 314.670 lei, din care: - cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărire:    
57.700 lei; materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional: 12.000 lei; obiecte de inventar de 
mică valoare sau scurtă durată: 8.000 lei; cărţi şi publicaţii: 220.930 lei; alte cheltuieli:16.040 lei; 
cheltuieli de capital: 30.000 lei. 

 

8. SC APA CTTA 
 

În anul 2005 societatea a fost licenţiată prin Ordinul 612 din data de 29.09.2005, pentru 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare. Începând cu anul 2006, operatorul va prelua 
alimentarea cu apă potabilă a comunei Şugag şi a celorlalte comune, care au realizate alimentări cu 
apă şi care vor să facă parte din acest operator. 
  Rezultatele estimate pentru anul 2005 pe întreg operator sunt următoarele:  
                                 mii lei RON 
  - Venituri totale                        -                                        20.000 
  - Cheltuieli totale                     -                                         19.800 
  - Rezultat brut (profit)              -                                              200 
  Profitul realizat la finele anului 2005 ar fi fost cu mult mai mare dacă filialele: 
Apuseni şi Aiud nu ar fi înregistrat pierderi de 538 mii lei RON. În anul 2005 SC APA CTTA SA 
Alba, a gestionat direct activitatea de producţie la următoarele subunităţi: Secţia Sebeşel; Secţia 
Petreşti; Secţia Alba Iulia 

Investiţiile, respectiv Dezvoltarea alimentării cu apă potabilă a localităţilor aferente 
sistemului zonal al judeţului Alba – sursa râu Sebeş şi Reabilitarea alimentării cu apă potabilă – 
sursa Mihoieşti – Cîmpeni, au fost realizate din: surse proprii; fond de dezvoltare, modernizare şi  
retehnologizare; din alocaţii de la bugetul local al judeţului Alba. 

La finele anului 2005 societatea estimează realizarea următorilor indicatori economico – 
financiari  din activitatea gestionată direct: (mii lei RON) Venituri totale -5.500; Cheltuieli totale - 
5.350; Rezultatul brut ( profit) – 150; Surse de finanţare: - 5.339 (surse proprii - 81,5; alocaţii de la 
buget - 4.900; alte surse - 357,5; Cheltuieli pentru investiţii: - 5.339 (investiţii în curs - 5.257,5; 
dotări independente - 81,5). 

Indicatorii menţionaţi mai sus au fost realizaţi cu un număr de 156 salariaţi. La finele anului 
2005 societatea înregistrează creanţe din clienţi în valoare de 1.687.365 lei, din care:   SC URBANA 
Blaj 521.420 RON; SC APA CTTA SA  Filiala Alba SRL 341.944 RON; SC APA CTTA SA Filiala 
Aiud SRL 207.711 RON; SC EDIL TRANS Aiud 179.435 RON: SC APA CTTA SA Filiala Blaj 
SRL 91.262 RON; SC APA CTTA SA Filiala Ocna Mureş SRL 65.951;  Alţi clienţi  279.642 RON 
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Prin programul de investiţii pe anul 2005 a fost aprobată alocarea unor fonduri în valoare de 
4.900.000 lei pentru continuarea lucrărilor la următoarele obiective:  Dezvoltarea alimentării cu apă 
potabilă a localităţilor aferente sistemului zonal al judeţului Alba – sursa râul Sebeş – 3.800.000 lei; 
Reabilitarea alimentării cu apă potabilă sursa Mihoieşti - Câmpeni – 1.100.000 lei. 
 

9. SC Drumuri si Poduri Locale SA  
 

Valoarea producţiei realizate de SC DPL SA în anul 2005 se cifrează la 16.065.000 lei. Din 
această producţie, 11.505.756 reprezintă lucrări specifice de drumuri şi poduri, 4.020.450 producerea 
şi comercializarea de mixturi asfaltice, piatră brută şi piatră concasată, 538.794 reprezintă prestări 
servicii către persoane juridice şi persoane fizice. 

SC DPL SA şi-a încheiat activitatea pe anul 2005 realizând următorii indicatori financiari: 
Nr crt. Indicatori  Valoare 

1. Venituri – total, din care:  
Venituri din exploatare 
Venituri financiare 

13.500.000 
13.480.700 

19.300 
2. Cheltuieli – total, din care 

Cheltuieli din exploatare 
 - cheltuieli materiale 
 - cheltuieli de personal 
 - cheltuieli de prestaţii externe 
 - cheltuieli cu taxe 
 - cheltuieli cu amortizarea activelor 
 - cheltuieli cu despăgubiri şi amenzi datorate 
autorităţilor române pentru impozite datorate şi 
neachitate în anul 2003-2004 
 - cheltuieli cu despăgubiri prevăzute în contractele 
economice pt anul 2004 
 - cheltuieli acţiuni sociale 
 - cheltuieli de protocol 
 - cheltuieli de publicitate 
- cheltuieli financiare 

12.685.000 
12.682.070 

6.151.988 
4.267.400 
1.470.322 

138.700 
101.423 

 
 

486.315 
 

31.022 
33.400 

500 
1.000 
2.930 

3. Profit contabil 815.000 
 

După cum se poate observa, după o perioadă destul de grea din punct de vedere financiar, 
DPL SA a obţinut profit în anul 2005 şi se află pe un trend scendent. 

 
Trebuie să adaug aici şi rolul deosebit de important pe care această firmă l-a jucat în cazul 

înlăturării efectelor inundaţiilor din acest an. În anumite situaţii, dacă această firmă nu s-a fi aflat în 
subordinea CJ Alba, am fi fost în imposibilitatea de a interveni prompt pentru a ajuta cetăţenii 
afectaţi de inundaţii. 
 

10. Şcoala populară de arte şi meserii 
 

Cursurile au fost structurate conform prevederilor stabilite de Ministerul Culturii şi Cultelor 
pe ani de studiu şi discipline artistice: 2 ani de studiu la Dans modern, Artă fotografică, Artă video şi 
digitală, Arta Lemnului şi Ceramică, 3 ani de studiu la Canto muzică uşoară, populară şi clasică, 
Chitară, Acordeon, Taragot, Saxofon, Orgă electronică, Pictură, Grafică, Creaţie vestimentară, 4 ani 
de studiu la vioară şi pian. 

Au fost amenajate săli de clasă, s-au făcut noi dotări cu aparatură electronică, instrumente 
muzicale, culori rechizite. Au fost stabilite taxele anuale pe care elevii le achită pentru a urma 
cursurile, în anul şcolar 2004 - 2005: elevii de la clasele cu predare individuală au plătit 322 lei iar 
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cei de la clasele cu predare pe grupe 253 lei. Taxele anuale pe care cursanţii le plătesc pentru 
urmarea cursurilor, se stabilesc la nivelul salariului minim pe economie şi reprezintă contribuţia 
cursantului la o parte din cheltuielile pentru desfăşurarea orelor de curs. Cea mai mare parte a 
cheltuielilor au fost alocate de Consiliul Judeţean ca un act de susţinere a acţiunii de educaţie 
artistică a tinerelor talente, care se vor afirma după absolvire în domeniul artistic pe plan judeţean 
sau naţional. 

La mijlocul semestrului II au fost organizate producţii de catedră iar la sfârşitul anului şcolar 
în luna iunie a fost organizat spectacolul artistic reprezentativ al şcolii precum şi expoziţia de 
pictură, la care au participat cei mai buni elevi ai şcolii. Au fost stabilite prognoze pentru planul de 
şcolarizare al anului şcolar următor şi au fost pregătite acţiunile şi materialele necesare  activităţii de 
deschidere a cursurilor în noul an şcolar din luna septembrie. 

Un număr mare de elevi ai şcolii au participat la concursuri judeţene sau naţionale unde au 
obţinut rezultate importante. 
 În scopul învăţării şi promovării meşteşugurilor şi îndeletnicirilor tradiţionale specifice 
zonelor din judeţul Alba, începând cu anul şcolar 2005 – 2006 au fost înfiinţate două clase cu profil 
de meşteşuguri tradiţionale în două localităţi aflate în zone cu o bogată tradiţie în ceea ce priveşte 
creaţia populară. În localitatea Arieşeni  a fost înfiinţată o clasă de „Arta lemnului iar în localitatea 
Săsciori a fost înfiinţată o clasă de „Ceramică. 

În perioada 25 – 27 noiembrie a.c. a avut loc cea de-a IV-a ediţie a Concursului de chitară 
clasică, la care au participat concurenţi provenind de la şcoli de muzică, licee de muzică, şcoli de 
arte şi academii de muzică din întreaga ţară. Evenimentul cultural a fost cuprins în Programul 
manifestărilor cultural-artistice prilejuite de aniversarea zilei naţionale a României. 

Elevii clasei de Ceramică au participat în cadrul manifestărilor cultural-artistice prilejuite de 
aniversarea zilei naţionale a României la expoziţia de artă populară desfăşurată în holul Casei de 
Cultură a Sindicatelor, în perioada 28 noiembrie – 2 decembrie a.c. 

Premii: 
– la Festivalul „Felician Fărcaşu” de la Brad, jud. Hunedoara, din luna septembrie, Filimon 

Maria obţinut Premiul III; 
– la Festivalul folcloric „Inimi fierbinţi în Ţara de piatră” de la Abrud, din luna octombrie, 

solista Filimon Maria a obţinut Marele Premiu; solista Filimon Maria a obţinut Marele Premiu şi la 
Festivalul de Folclor „Mureş pe marginea ta” de la Ocna Mureş în luna octombrie, iar la Festivalul 
Folcloric „Cântecele Motrului”, jud. Gorj a obţinut Premiul III; 

– la Festivalul „Felician Fărcaşu” organizat la Sebeş, solista Filimon Maria a obţinut Marele 
Premiu, iar Pintea Doru Costinaş a obţinut Premiul I; 

– la Festivalul Naţional de interpretare „Nufărul” care s-a desfăşurat la Tulcea în luna mai 
2005, solista Moraru Emilia a obţinut un premiu de participare; 

– la Festivalul Comoara satelor, desfăşurat la Blaj în luna mai 2005, elevul Pintea Doru 
Costinaş a obţinut Premiul I, iar eleva Irimie Adriana, Premiul III; 

–  la manifestarea intitulată „Zilele Şcolii de Arte” din Târgu Mureş, eleva Neag Ruxandra a 
participat la secţiunea muzică uşoară; 

– la Festivalul folcloric „De Ispas la Năsăud”, eleva Maria Filimon a obţinut o menţiune; 
- la Festivalul folcloric „Inimi fierbinţi în Ţara de piatră” de la Abrud, desfăşurat în perioada 

9 – 12 iunie 2005, elevul Pintea Dorin Costinaş a obţinut Marele Premiu, iar elevele Irimie Adriana 
şi Dobrin Alexandra au obţinut câte un Premiu Special; 

- Elevii şcolii au participat la festivalul de muzică populară din localitatea Slobozia, la 
festivalul organizat în localitatea Hunedoara şi la Festivalul de folclor „Mureş, pe marginea ta” 
desfăşurat în Ocna Mureş 

- Elevii şcolii au participat la festivalul de muzică populară „Felician Fărcaşu”, desfăşurat în 
localitatea Brad în perioada 8-10 septembrie (Dobrin Alexandra Diana – premiul I, Tomuş Paul – 
menţiune, Bădilă Alina, Bichiu Cătălin). 
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11. Muzeul Naţional al Unirii 

În cursul anului 2005 colectivul Muzeului a manifestat o preocupare permanentă pentru 
creşterea numărului de vizitatori. În acest sens s-a urmărit diversificarea tematicii expoziţiilor 
temporare, organizarea unor acţiuni cât mai atractive şi o mediatizare amplă a acestora. În felul 
acesta numărul de vizitatori realizat a fost de 48.332. Menţionăm creşterea numărului de vizitatori 
înregistraţi în acest an faţă de anul 2004 când numărul acestora era de 39.166. 
 În perioada anului 2005 Muzeul a găzduit 11 expoziţii temporare (faţă de7 planificate).La 
acestea s-a adăugat colaborarea la expoziţia de pictură: Gh.Suciu, Culegând fragmente de trecut—
(Viziuni de ziduri, porţi şi şanţuri de cetate), organizată de Primăria municipiului Alba Iulia şi 
Galeriile de artă din Alba Iulia, vernisată în 16.06.2005. 

De asemenea, s-au organizat 5 manifestări cu caracter naţional, având ca titular de temă 
Muzeul Naţional al Unirii: 1) Simpozionul „Traian Conditor Daciae” (ediţia a VIII-a), excursie de 
documentare la Muzeul Aurului de la Brad (19-20 ianuarie 2005), în colaborare cu Direcţia pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional al judeţului Alba; 2) Seară muzeală „Retrospectiva 

proiectelor arheologice de anvergură ale Muzeului Naţional al Unirii (Alba Iulia – Monolit, 

Alburnus Maior)” – 15.02.2005; 3) Simpozion naţional „Civilizaţia dacică în sud-vestul 

Transilvaniei”; excursie de documentare la cetatea dacică de la Căpâlna (în colaborare cu Fundaţia 
„Alba Iulia 1918” şi Grupul Sarmizegetusa) – 25-26 iunie 205; 4) Simpozionul „220 de ani de la 

martiriul lui Horia, Cloşca şi Crişan”, (28.02.2005), în colaborare cu Direcţia pentru Cultură, Culte 
şi Patrimoniul Cultural Naţional al judeţului Alba; 5) Sesiunea Naţională a Muzeului Naţional al 
Unirii Alba Iulia „Unitate, continuitate şi independenţă în istoria poporului român” (24-25 
noiembrie 2005), dedicată Zilei Naţionale a României şi aniversării a 87 de ani de la Marea Unire.  

Au fost organizate, de asemenea, o serie de conferinţe, expuneri şi lecţii în muzeu care au 
punctat principalele momente din istoria poporului român, precum şi 12 programe naţionale şi 
internaţionale de cercetare şi valorificare a patrimoniului cultural 
 În acest an au fost efectuate săpături arheologice sistematice pe următoarele şantiere: Almaşu 
Mare (septembrie 2005); Piatra Craivii (iulie 2005); Alba Iulia – Izvorul Împăratului (octombrie –
noiembrie 2005); Cetea (1septembrie – 10 octombrie 2005). S-au efectuat,de asemenea, săpături de 
salvare şi descărcare de sarcină istorică a terenului în cadrul proiectului Alburnus Maior (august-
octombrie 2005), în cadrul proiectului Alba Iulia –Monolit (iunie-15 noiembrie 2005) şi respectiv 
Bucium (octombrie-noiembrie 2005), 
 Acţiunile muzeului au fost popularizate prin interviuri în presă la ziarele locale:Unirea, 
Monitorul de Alba, Discobolul, Iancule Mare, Informaţia de Alba, dar şi prin interviuri la posturile 
TV centrale şi locale, precum şi la posturile de radio (Reântrgirea, România actualităţi, România 
internaţional, radio Craiova, radio Iaşi, etc.). De asemenea am demarat realizarea paginii Web a 
muzeului, ce se va realiza în anul 2006.  
 În cadrul proiectului “Educaţie prin cultură. Valorificarea culturală şi educaţională a 

patrimoniului Secţiei de Istorie a Muzeului Unirii din Alba Iulia” au fost organizate o serie de lecţii 
în muzeu, la care au participat elevi de la Liceul economic din Alba Iulia, Şcoala generală nr. 4 din 
Cugir, Şcoala nr.1 din Alba Iulia, dar şi studenţi de la Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 
specializarea muzeologie. 
 

12. Unitatea de implementare SAMTID 
 

În anul 2005 a început realizarea proiectului SAMTID „Reabilitarea sistemului de alimentare 
cu apă în judeţul Alba”. Asociaţia Apa Alba are calitatea de Beneficiar, în conformitate cu Acordul 
Cadru încheiat în decembrie 2004 între Ministerul Integrării Europene, Ministerul Administraţiei şi 
Internelor şi Asociaţia Apa Alba. Asociaţia Apa Alba a fost consituită de către Consiliul Judeţean 
Alba şi 10 Consilii Locale ale municipiilor şi oraşelor în care se realizează lucrările: Alba Iulia, 
Abrud, Aiud, Blaj, Baia de Arieş, Cîmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Teiuş şi Zlatna.  Proiectul, care are 
termen de finalizare în luna septembrie 2006, prevede reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă în 
cele 10 localităţi: 
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Localitatea Lungime reţele 
reabilitate 

m 

Branşamente 
reabilitate 

buc. 
  1. Alba Iulia 23.225 1.276 
  2. Abrud   4.900    193 
  3. Aiud 12.850 1.198 
  4. Blaj 17.160 1.168 
  5. Baia de Arieş   3.700    265 
  6. Cîmpeni   8.412    415 
  7. Cugir 16.610    709 
  8. Ocna Mureş 10.570    916 
  9. Teiuş   4.200    237 
10. Zlatna   6.910    605 

Total          108.537 6.582 
 
Costul total eligibil al proiectului este de 7.698.795 Euro, la care se adugă valoarea TVA de 

731,385 Euro corespunzătoare surselor proprii ale Beneficiarului. Cheltuielile eligibile (fără TVA) 
ale proiectului sunt finanţate din urmatoarele surse: 37,5% fonduri PHARE, 12,5% fonduri ale 
Bugetului de Stat, 50% contribuţia Beneficiarului.    

Pentru plata contribuţiei proprii a Beneficiarului, Ministerul Finanţelor Publice a angajat un 
împrumut de la Banca Europeană de Investiţii în valoare de 3.849.397,5 Euro care va fi rambursat de 
către Consiliile Locale ale celor 10 localităţi beneficiare în termen de 25 de ani cu o perioadă de 
graţie de 5 ani. Cheltuielile pentru rambursarea împrumutului şi plata dobânzilor şi comisioanelor 
bancare sunt cuprinse în preţul apei furnizate consumatorilor (în cadrul redevenţelor prevăzute în 
Contractul de delegare de gestiune încheiat cu Operatorul S.C. Apa CTTA S.A). Consiliile locale au 
obligaţia de a plăti din bugetul propriu numai TVA şi cheltuielile neeligibile.  

Asociatia Apa Alba a înfiinţat Unitatea de Implementare a Proiectului, condusă de Manager 
de Proiect, care funcţionează ca reprezentant al Beneficiarului având responsabilitatea de a superviza 
din punct de vedere calitativ şi cantitativ lucrările executate.   
 

IV. Concluzii 
 

Anul 2005 a reprezentat pentru Consiliul Judeţean Alba anul în care activitatea a fost aşezată 
pe noi baze. Noua echipă din conducerea instituţiei a impus un mod de lucru bazat pe consultare şi 
parteneriat în relaţia cu  administraţiilor locale, implicând astfel şi motivând reprezentanţii acestor 
comunităţi să se implice în proiectele de dezvoltare. Consiliul Judeţean a fost perceput ca un partener 
serios, ca un aliat al administraţiiilor locale şi prin implicarea sa alături de instituţiile deconcentrate 
din judeţul Alba. CJ a solicitat intervenţia acestor servicii acolo unde a fost nevoie de ajutorul lor, 
pentru că aceste demersuri duc la rezolvarea unei probleme a cetăţenilor, cetăţeni de la care emană 
însăşi rolul CJ ca autoritate publică. Deasemenea, CJ a invitat aceste instituţii la consultări pe 
marginea unor acţiuni pe care urmează să le întreprindă, această componentă având drept scop 
canalizarea eforturilor în vederea rezolvării diverselor situaţii. 

Realizând cooperarea dintre CJ şi deconcentrate s-a creat practic o pârghie prin care 
doleanţele cetăţenilor pot ajunge direct la acel minister din cadrul Guvernului ce gestionează 
respectiva problemă. 

Cel mai bun exemplu al unei astfel de cooperări este domeniul dezvoltării rurale, în care 
Consiliul judeţean Alba acţionează alături de Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, 
colaborarea urmând să fie aprofundată în anul 2006. 
 Acest mod de lucru bazat pe parteneriat a fost cheia obţinerii unor rezultate demne de 
menţionat pentru anul 2005: s-a obţinut titlul de staţiune turistică pentru prima localitate din judeţul 
Alba, s-a creat un nou Parc Industrial la Blaj, unde colaborarea cu Primăria Municipiului a permis 
extinderea activităţii concernului BOSCH, s-a extins activitatea firmei Mercedes la Cugir – procesul 
urmând să ducă la crearea unui nou pol de dezvoltare pentru acest oraş. De asemenea CJ Alba 
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susţine proiectul primăriei Zlatna pentru crearea unui Parc Industrial în localitate, această investiţie 
putând rezolva problemele deosebite cu care această zonă se confruntă. 
 Tot printr-un parteneriat de succes a fost câştigat şi proiectul “Împreună pentru o educaţie de 
calitate”, acesta fiind rodul activităţii comune a CJ, ISJ, dar şi al mai multor Primării şi ONG-uri. Au 
fost aduşi astfel aproape 500.000 de euro în Alba, bani care vor fi folosiţi pentru a ridica standardul 
educativ în 10 unităţi şcolare. 
  Trebuie menţionată de asemenea şi colaborarea excepţională dintre Consiliul judeţean Alba 
şi Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, această colaborare, concretizată în înfiinţarea mai multor 
unităţi de asistenţă socială, ajutându-ne foarte mult în procesul de reformă al domeniului social. 
  Relaţia de colaborare dintre Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie 
Alba a devenit un model de acţiune la nivel naţional, această fiind şi aprecierea făcută de  
Inspectorul General al Poliţiei Române, domnul Chestor Dan Valentin Fătuloiu. Acesta a dispus ca 
modelul de colaborare dintre cele două instituţiil să fie prezentat, printr-o adresă, tuturor 
Inspectoratelor de Poliţie drept un model acţional ce trebuie generalizat la nivel naţional. 
 Rezumând toate cele de mai sus, se poate spune că anul 2005 a stat sub semnul 
parteneriatelor, acest gen de activitate ajutându-ne să obţinem rezultate bune atât la nivel local şi 
regional cât şi în domeniul colaborărilor internaţionale. 
 Este evident că măsura eforturilor noastre nu poate fi apreciată, în final, decât de cei pe care 
îi reprezentăm şi în interesul cărora activăm, prim valorificarea cu bună credinţă a potenţialului 
judeţului şi gestiunea corespunzătoare a treburilor publice. Este foarte important ca în anul 2006 să 
ne concentrăm pe finalizarea proiectelor demarate în 2005, precum şi pe elaborarea de noi proiecte 
care să dezvolte judeţul Alba şi să acordăm cetăţenilor acestui judeţ rolul de actori activi în procesul 
de luare a deciziilor şi gestionare a treburilor publice. 
 
   

Preşedinte, 
Ion DUMITREL 


