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2006 -  un  an mai  boga t    

Anul  promovăr i i  tur is t ice 
2006 a însemnat şi anul 

în care judeţul nostru a ieşit 
din anonimat, datorită celor 
13 evenimente de talie 
naţională organizate pe 
aceste meleaguri. Festivalul 
de Teatru sau Festivalul 
Cetăţilor Dacice au fost 
evenimente ce au captat 
atenţia unui public larg, 
contribuind la cunoaşterea 

şi valorificarea potenţialu-
lui turistic deosebit al 
judeţului Alba. 

Dacă anul trecut Com-
partimentul Turism al CJ 
Alba începea să facă timid 
primii paşi pe calea 
promovării judeţului nostru, 
în 2006 specialiştii din 
cadrul acestui departament 
au reuşit să readucă Alba în 

prima linie a dezvoltării 
turistice, concentrându-se 
atât pe componenta de 
promovare, cât şi pe cea de 
dezvoltare efectivă, prin 
crearea mecanismelor de 
colaborare între autoritatea 
publică judeţeană, autori-
tăţile publice locale şi 
principalii actori implicaţi 
în activităţi turistice. 

C O N S I L I U L  
J U D E Ţ E A N  A L B A  

C A B I N E T U L  
P R E Ş E D I N T E L U I  
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care rolul judeţului Alba în 
cadrul organismelor in-
ternaţionale a crescut con-
stant. Proiectul pentru 
energia inteligentă depus 
alături de Departamentul la 
Manche din Franţa sau 
bogata activitate din cadrul 
AREV sunt doar câteva 
exemple în acest sens. 

 
 
 

 
Sintetic prezentat, anul 

2006 este anul în care 
Consiliul Judeţean Alba a 
reuşit o creştere a 
veniturilor  cu 96,68 %  faţă 
de anul 2004. Este anul în 
care am reuşit să realizăm 
investiţii cu 256,96% mai 
mari faţă de 2004 şi să 
alocăm cu  376,35% mai 
mulţi bani pentru drumurile 
judeţene.  

Putem spune că am avut 
un an bun în care situaţia 
economică a judeţului Alba 
s-a consolidat, ducând la  
creşterea vizibilităţii şi 
importanţei judeţului nos-
tru atât în plan intern cât şi 
internaţional. 

În plan economic, s-au 
pus bazele unui parteneriat 
solid între administraţia 
judeţeană, cea locală şi me-
diul de afaceri, prin crearea 
mecanismelor de consultare 
şi luare a deciziilor. Au fost 

astfel înfiinţate  Comitetul 
de Dezvoltare Economică a 
judeţului Alba şi Comitetul 
de Dezvoltare Rurală a 
Judeţului Alba, organisme 
ce vor ajuta la dezvoltarea 
durabilă economică, socială, 
culturală şi spaţială mai 
accelerată a judeţului Alba.  

La toate acestea trebuie 
adăugate deschiderea unei 
hale de producţie a firmei 
Mercedes la Cugir şi 
dezvoltarea investiţiei fir-
mei BOSCH la Blaj, aceste 
nume urmând să devină 
adevăraţi poli de atracţie 
economică în judeţul nostru. 

Drumurile judeţene au 
beneficiat în acest an de cele 
mai mari fonduri. Au fost 
alocate fonduri în suma de 
35 milioane de lei, la care se 
adugă sumele provenite din 
creditul accesat de CJ Alba 
pentru repararea drumurilor. 

2006 a fost şi un an al 
relaţiilor europene, un an în 

Ion Dumitrel  
Preşedintele CJ Alba 

Anexe  39 
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In cursul anului 2006, 
Consiliul judeţean Alba s-a 
întrunit în 13 şedinţe din 
care 8 ordinare şi 6 extraor-
dinare. Au fost adoptate 232 
hotărâri, majoritatea vizând 
domeniile privind în princi-
pal: organizarea şi funcţion-
area Consiliului Judeţean şi 
a instituţiilor şi serviciilor 
publice de sub autoritatea 
sa; repartizarea consilierilor 
judeţeni în comisiile de spe-
cialitate; aprobarea Regula-
mentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului 
judeţean Alba; rectificarea 
şi bugetului general de veni-
turi 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; asoci-
erea Consiliului judeţean 
Alba cu consiliile locale ale 
municipiilor; pentru care s-a 
obtinut finantare externa pe 
domeniile: modernizarea 
administratiei, social, edu-
catie, infrastructura si me-
diu; parteneriate gen public-
privat la care institutia par-
ticipa si domeniul de activi-
tate vizat de aceste part-

eneriate. 
        În exercitarea atribu-
ţiilor sale legale, Preşedin-
tele Consiliului Judeţean 
Alba a emis 436 dispoziţii, 
în principal, în domeniul 
resurselor umane în calitate 
de şef al personalului din 
aparatul de specialitate, în 
domeniul patrimonial şi 
financiar contabil în cali-
tatea de ordonator principal 
de credite.  
 

În ceea ce priveşte or-
ganizarea Consiliului Jude-
ţean Alba, trebuie spus că 
dacă anul 2005 a reprezentat 
un an în care Conducerea 
CJ Alba s-a schimbat, în 
anul 2006 nu au existat ast-
fel de evenimente. Presedin-
tele Consiliului Judetean  
Alba este domnul Ion 
Dumitrel si cei doi vicepre-
sedinti sunt domnul Dan 
Coriolan Simedru  si dom-
nul Teodor Florin Margi-
nean . 

În acest an, in cadrul 
Consiliului Judetean Alba 
isi desfasoara activitatea un 
numar de 6 comisii de spe-
cialitate formate din consil-
ieri judeteni alesi, după cum 
urmează: Comisia econo-

mica si de administrare a 
domeniului public si privat 
(preşedinte - Florin Cucui); 
Comisia de amenajarea teri-
toriului, urbanism, infra-
s t r u c t ur ă  ş i  me d i u 
(preşedinte - Georgel Mihai 
Tudose ); Comisia juridică, 
ordine publică şi disciplină 
(preşedinte - Daniela Moni-
caToma ); Comisia de cul-
tură, culte, învăţământ, sport 
şi turism (preşedinte - Nico-
lae Furdui Iancu); Comisia 
de dezvoltare regională şi 
i n t e gr a r e  e u r o p ea nă 
( p r e ş e d i n t e  –  I oa n 
Ardelean); Comisia de sănă-
tate şi asistenţă socială 
(preşedinte - Diana Ciobo-
tea ).  

In desfăşurarea şedinţe-
lor s-au respectat proce-
durile prevăzute de Legea 
nr. 215/2001 şi Regulamen-
tul de organizare şi func-
ţionare a Consiliului Jude-
ţean Alba, aspecte care au 
creat posibilitatea formulării 
de intrebări şi interpelări, 
exprimării de opinii şi argu-
mente ori amendamente in 
legătură cu proiectele su-
puse dezbaterii, precum şi 
exercitării votului in 
cunoştinţă de cauză.  

Şedintele Cons il iului  Jude ţean Alba ş i  oragizarea  sa  

ACTIVITATEA DIRECŢIEI  JURIDICĂ  ŞI  CANCELARIE 

a asigurat consemnarea 
dezbaterilor sedintei; a 
intocmit de asemenea 
stenograma si dactilo-
grafierea proceselor-verbale 
ale sedintelor.  

Acest compartiment cu-
prinde şi registratura gener-
ală si compartimentul 
Arhiva a Consiliului Jude-
ţean Alba.  

C o m p a r t i m e n t u l 
arhiva a asiguat în cursul 
anului 2006 ordonarea si 
conservarea corespunza-

In cadrul Directiei  
juridica si cancelarie, au 
fost primite în decursul 
anului 2006, inregistrate si 
distribuite compartimentelor 
de  specia l i ta te  spre 
solutionare, un numar de 
1393 adrese, monitoare 
oficiale privind legislatia si 
monitoare ale judetelor.  

Compartimentul can-
celarie, a asigurat în cursul 
anului 2006 buna desfăş-
urare a şedinţelor CJ Alba, a 
participat la aceste şedinţe şi 

toare a documentelor din 
depozitul de arhiva. La so-
licitarea persoanelor fizice 
si juridice s-au eliberat 
adeverinte, copii aflate in 
pastrarea Consiliului jude-
tean Alba, cu aprobarea se-
cretarului judetului. 

In baza de inventar s-au 
preluat documentele arhivis-
tice create de compartimen-
tele de specialitate din cad-
rul aparatului de specialitate 
al Consiliului judetean 
Alba, asigurand selection-

“In cursul 
anului 2006, 

Consiliul 
judeţean Alba 
s-a întrunit în 

13 şedinţe şi a 
adoptat 232 

hotărâri.” 
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area, conservarea si pas-
trarea acestora. 

Pentru constituirea 
corecta a arhivei curente, s-
a aprobat reactualizarea 
Nomenclatorului arhivistic 
al actelor Consiliului jude-
tean Alba. 

Registratura generala 
In cursul anului 2006, s-

a primit prin posta , curier, 
posta electronica, fax, 
direct de la petitionari un 
numar de 10.200 
documente, din oficiu foat 
expediate 1.300 
documente , iar prin posta 
au fost expediate 3.700 

documente. 
 In cadrul Comparti-

mentului Monitorul Ofi-
cial al judetului Alba su 
fost culese, corectate si 
avizate spre tipar 13 
numere ale Monitorului 
Oficial al judetului Alba, 
respective numerele 32 – 
44 /2006, care cuprind 210 
de hotarari ale Consiliului 
judetean Alba, 32 dispozitii 
ale Presedintelui Consi-
liului Judetean Alba privind 
admiterea cererii de 
schimbare de nume pre-
nume pe cale adminis-
trativa a unor persoane 

fizice. 
Aceste numere al M.O. 

s-au distribuit la 40 de 
consilii judetene, 78 de pri-
marii din judet; 52 de exem-
plare au fost distribuite di-
rectiilor din cadrul Consiliu-
lui Judetean Alba. 

In luna august a fost in-
tocmita, comunicata si pu-
blicata in Monitorul Oficial 
al judetului Alba situatia 
apartenentei politice a alesi-
lor locali din judetul Alba; 
de asemenea, a fost intocmi-
ta si comunicata  situatia 
privind migratia alesilor 
locali la nivelul judetului. 

ACTIVITATEA DIRECŢ IEI JURIDICĂ  ŞI CANCELARIE 

Serviciu l juridic cont enc ios   

În raport de calitatea 
procesuală a Consiliului 
Judeţean Alba în aceste 
litigii se pot evidenţia: 38 
de litigii în care Consiliul 
Judeţean Alba a avut 
calitatea de reclamant; 130 
de litigii în care CJ Alba a 
avut calitatea de pârât; 

Pentru soluţionarea 
acestor litigii Consiliul ju-
deţean Alba a fost citat 
pentru un număr de 359 
termene de judecată, consi-
lierii juridici prezentându-
se la instanţele judecăto-
reşti la un număr de 217  
termene de judecată, la care 
au asigurat serviciul de re-
prezentare a intereselor 
Consiliului judeţean Alba 
în respectivele litigii, în 
temeiul împuternicirilor 
emise de Preşedintele 
Consiliului judeţean Alba, 
iar în cazul celorlalte litigii 
susţinerea intereselor consi-
liului judeţean s-a realizat 
de către serviciul juridic 
prin întocmirea şi depune-
rea la dosarele instanţelor 
judecătoreşti a lucrărilor 
juridice şi documentaţiilor 

aferente, necesare soluţio-
nării acestora.  

Litigiile la care s-a făcut 
referire s-au aflat pe rolul 
Judecătoriilor Alba Iulia, 
Aiud, Sebeş, Blaj, Cîmpeni 
precum şi la instanţele de 
control judiciar (Tribunalul 
Alba, Tribunalul Bucureşti, 
Tribunalul Braşov, Tribu-
nalul Hunedoara, Curtea de 
Apel Alba Iulia, Curtea de 
Apel Târgu Mureş şi Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie). 

În cursul anului 2006 
Serviciul juridic contencios 
a îndeplinit activităţi cu 
privire la punerea în apli-
care a prevederilor Legii 
nr.10/2001 privind regimul 
juridic al unor imobile pre-
luate în mod abuziv în pe-
rioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989, precum şi 
a prevederilor Legii 
nr.247/2005 privind refor-
ma în domeniile proprietăţii 
şi justiţiei. Deasemenea, au 
fost îndeplinite şi alte acti-
vităţi profesionale, cores-
punzător atribuţiunilor.  

În cursul anului 2006, 
Consiliul Judeţean Alba s-a 
confruntat cu un număr de 
168 litigii care s-au aflat pe 
rolul instanţelor judecă-
toreşti. În raport de natura 
lor, litigiile în care a fost 
parte procesuală Consiliul 
judeţean Alba, se pot evi-
denţia după cum urmează: 
acţiuni în contencios ad-
ministrativ - 12; acţiuni în 
constatarea nulităţii - 16; 
acţiuni în revendicare - 3; 
contestaţii formulate în 
temeiul Legii nr.10/2001 -  
16; acţiuni în pretenţii  - 31; 
acţiuni în constatare   - 3; 
plângeri contravenţionale -  
23; acţiuni în evacuare  - 2; 
litigii de muncă  -  9; uzu-
capiune   - 1; acţiuni în re-
cunoaştere drept de pro-
prietate   - 2; acţiuni în 
prestaţie tabulară  -   1;  
acţiuni în anularea întabu-
lării   -   1; acţiuni în rectifi-
care CF  -  4; lichidare judi-
ciară-faliment    -  5; acţiuni 
privind palsamentul mi-
norilor  -  36; adopţii   -  2; 
plângeri împotriva re-
zoluţiei procurorului  -   1. 

“In cursul anului 
2006, s-a primit 

prin posta , curier, 
posta electronica, 
fax, sau direct de 

la petiţionari  
10.200 de 

documente” 
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În cursul anului 2006, 
angajaţii Serviciului 

Juridic contencios au 
reprezentat Consiliul 

Judetean Alba în 168 de 
litigii, la 359 de dermene 

de judecată.  
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Cuvântul de ordine în 
anul 2006 pentru direcţia 
Tehnică a fost eficienţa. 
Tocmai de aceea, în acest 
an, s-a procedat la o redis-
tribuire atât a funcţiunilor 
cât şi a atribuţiilor şi fluxu-
rilor decizionale, astfel încât 
responsabilităţile şi dome-
niile de acţiune să fie clar 
delimitate. Dacă la începu-
tul anului 2005, Direcţia 
Tehnică era compusă din 
Compartimentul administra-
rea domeniului public si 
privat; Compartimentul pro-

iecte, lucrări publice; Com-
partimentul turism; şi Servi-
ciul de administrare a dru-
murilor  judetene,  în 
momentul de faţă Direcţia 
este structurată pe o schemă 
care îi conferă o funcţionare 
mai bună: a luat fiinţă 
Compartimentul autorizaţii 
speciale de transport şi 
Compartimentul programe, 
proiecte,  mediu,  iar 
Compartimentul turism şi-a 
extins activitatea şi a 
devenit Serviciu. 

După cum se poate 

vedea, s-au creat structuri 
s p e c i a l i z a t e  p e n t r u 
probleme prioritare, cum 
sunt protecţia mediului şi 
turismul. Aceste două 
structuri au fost create ca 
urmare a identificării unor 
cerinţe şi a unei pro-
blematici specifice pe aceste 
două domenii, atât turismul, 
cât şi protecţia mediului 
fiind stabilite ca şi noi 
domenii prioritare de 
acţiune ale Consiliului 
Judeţean Alba.  

 

ACTIVITATEA DIRECŢIEI  TEHNICE 

COMPARTIMENTUL ADMINIST RAREA  
DOMENIULUI PUB LIC ŞI  PRIVAT  

- dare în administrare şi 
apoi vânzarea către S.C. 
Transavia S.A. a terenului 
aferent fostei Ferme zoo-
tehnice Coasta Curată; 

- vânzarea imobilului 
„Construcţii şi teren 
aferent”, aflat în incinta Par-
cului Industrial Cugir, imo-
bil adjudecat de s-a 
adjudecat în favoarea firmei 
S.C. Star Transmission SRL 
Cugir, care funcţionează sub 
Concernul Daimler Chrysler 
din Germania; 

- achiziţionarea imobil-
ului casă şi teren aferent – 
în suprafaţă totală de 245 
mp, ce are ca destinaţie  
sediul Redacţiei Revistei 
“Discobolul” şi  sediu al 
Filialei Alba a Uniunii 
Scriitorilor din România; 

- punerea în aplicare a 
prevederile O.U.G. nr. 
110/2005 cu modificările şi 
completările ulterioare, prin 
care s-a aprobat vânzarea 
spaţiilor cu destinaţia de 
cabinete medicale, precum 
şi a spaţiilor în care se 

desfăşoară activităţi conexe 
actului medical, situate în 
imobilele din municipiul 
Alba Iulia, str. Al. Vaida 
Voievod, nr. 2, str. 
Basarabiei, nr. 5A şi str. 
Partizanilor, nr. 1;  

- preluarea în domeniul 
public al judeţului Alba a 
unor imobile  achiziţionate 
prin finanţare PHARE, care 
au fost date în administrare 
Direcţiei Generale de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba;  

- trecerea unor imobile 
din domeniul public în 
domeniul privat al judeţului, 
în vederea retrocedării, 
conform legii 10/2001; 

- întocmirea Procedurii 
de sistem privind activitatea 
desfăşurată, compartimentul 
este implicat în acţiunea de 
certificare a Sistemului 
Calităţii ISO 9001; 

 Alte activităţi îndepli-
nite în anul 2006, au vizat 
încheierea de contracte şi 
îndeplinirea sarcinilor de 
natură economică, precum: 

Administrarea domeniu-
lui public şi privat are ca  
principală activitate gestio-
narea bunurilor care alcă-
tuiesc domeniul public şi 
privat al judeţului.  

De asemenea,  acti-
vităţi foarte importante  sunt 
acordarea de consultanţă şi 
asistenţă tehnică de 
specialitate autorităţilor ad-
ministraţiei publice locale 
comunale şi orăşeneşti în 
sfera de activitate a dome-
niului public şi privat, 
participarea la elaborarea 
documentaţiilor pentru achi-
ziţii publice referitoare la 
prestarea unor servicii sau 
pentru cumpărarea unor 
bunuri imobile sau mijloace 
fixe, precum şi la  elabo-
rarea  proiectelor de acte 
normative şi a unor regle-
mentări specifice Consi-
liului Judeţean Alba. 

Principalele acţiuni 
întreprinse de Compar-
timentul Administrarea 
domeniului public şi privat 
în anul 2006 se referă la: 

“S-au creat 
structuri 

specializate  ca 
urmare a 

identificării 
unor noi 

cerinţe şi a unei 
problematici 

specifice la 
nivelul 

judeţului” 
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La realizarea investiţiei  
Mercedes de la Cugir şi-au 
adus aportul şi specialiştii 

Compartimentului Adminis-
trarea domeniului public şi 

privat 
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facturarea redevenţei şi 
chiriilor, colectarea garan-
ţiilor, calcularea declaraţiil-
or de impunere pentru spa-
ţiile închiriate şi conce-
sionate şi pentru terenuri, 
întocmirea listelor de in-
ventar pentru domeniul 
public şi privat, calcularea 
valorilor de inventar pentru 
mijloacele fixe aflate în 
administrarea Consiliului 
Judeţean Alba, facturarea 
de utilităţi. 

 De asemenea, com-
partimentul a purtat cores-
pondenţă cu instituţii, a-

genţi economici, autorităţi 
ale administraţiei publice 
locale şi centrale şi a 
acordat consultanţă unor 
primării din judeţul Alba, 
pentru rezolvarea diferitelor 
probleme legate de 
administrarea domeniului 
public şi privat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROIECTE,  LUCRĂRI PUBLICE  

În cadrul programului 
de alimentare cu apă la 
sate, anul acesta au fost 
alocaţi judeţului Alba 1.500 
mii lei. A fost finalizată 
lucrarea „Alimentare cu 
apă în comuna Ciugud, 
sate: Ciugud, Limba, Şeuşa, 
Drâmbar, Teleac, Hăpria” 
şi sunt în curs de finalizare 
lucrările la obiectivul 
„Alimentare cu apă în 
comuna Sântimbru, sat 
Dumitra”.  

În total, din anul 2004 şi 
până în prezent s-au realizat 
14,65 km de conducte de 
aduc ţ iune,  29,7 km 
conducte de distribuţie şi 
toate înmagazinările şi sta-
ţiile de clorinare   aferente. 

Anul 2006 a însemnat şi 
anul în care Programul 
Guverna menta l   de 
alimentare cu apă la sate şi 
locuinţe sociale a început să 
se deruleze şi în judeţul 
Alba.  

In cadrul acestui 
program au fost aprobate 
alimentările cu apă din 
comunele: Sântimbru cu 
satul Totoi, Săliştea cu 
satul Tărtăria, Noşlac cu 
satul Noşlac, Şona cu satul 

Biia, Sâncel cu satul 
Sâncel, Şibot cu satul Şibot 
şi Vinţu de Jos cu satul 
Vinţu de Jos.  

Fondur i le  a loca te 
pentru execuţia lucrărilor în 
acest an au însumat 
10.756.822 lei / 3.461.234 
USD. Au fost începute 
lucrările la toate cele 7 
alimentări cu apă şi până la 
data de 01.12.2006 au fost 
f i na l iz a t e  c el e  d i n 
comunele: Săliştea, Sâncel 
şi Sântimbru, urmând ca în 
luna decembrie să se 
finalizeze şi alimentările cu 
apă din comunele Şona, 
Noşlac şi Şibot. 

Materializarea utilizării 
fondurilor se reflectă prin 
realizarea a 26,62 km 
aducţiune, 53,05 km 
distribuţie, cu înma-
gazinările şi staţiile de 
c l o r i n a r e  a f e r e n t e , 
beneficiari ai acestor lucrări 
fiind 7.135 locuitori.  

Tot  î n do meni ul 
aducţiunilor de apă, anul 
acesta s-a reuşit finalizarea 
lucrărilor la obiectivul 
„Dezvoltarea alimentării cu 
apă potabilă a localităţilor  

C o m p a r t i m e n t u l 
Proiecte, Lucrări Publice 
are ca obiectiv de activitate 
realizarea lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii, de 
echipare şi amenajare a te-
ritoriului, precum şi de do-
tare a localităţilor în folosul 
colectivităţilor umane de pe 
teritoriul judeţului Alba. 

Majoritatea lucrărilor 
publice se derulează în ca-
drul unor  programe 
finanţate de la bugetul de 
stat sau din alte surse in-
terne şi externe.  

- 1.500 mii lei alocaţi 
prin Programul de ali-
mentare cu apă la 
sate; 
- 3.461.234 USD 
alocaţi prin Progra-
mul Guvernamental 
de alimentare cu apa 
la sate si locuinţe so-
ciale; 
- finalizarea aduc-
ţiunii de apă din co-
muna Ciugud; 
- 2.650.000  lei alo-
caţi pentru Reabi-
litarea alimentării cu 
apă potabilă sursa 
Mihoieşti - Câmpeni; 
- finalizarea lucrărilor 
la “Firul II”  
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Realizarea lucrărilor de 
aducţiune a apei potabile 
a fost una din priorităţile 

CJ Alba în anul 2006 
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aferente sistemului zonal al 
judeţului Alba – sursa râul 
Sebeş”. Lucrări importante 
s -au r eal iza t  ş i  l a 
ob iect ivul„Reabi li tarea 
alimentării cu apă potabilă 
sursa Mihoieşti – Câmpeni”  

 
O activitate importantă 

s-a depus şi în cadrul 
Programului  PHARE 2004-
2006 CES  Proiecte Mari de 
Infra-structură Regională. 
Proiectul Re-abilitarea şi 
moderniza-rea sistemului 
rutier pe drumurile judeţene 
DJ107 si DJ 107 D, depus 
de Consiliul judeţean Alba 
în asociere cu Consiliul 
judeţean Mureş, în valoare 
totală de 6.932.788 Euro, a 
fost declarat câştigător, 

Compartimentul de lucrări 
publice fiind cel care a 
monitorizat şi ges-tionat 
etapa de întocmire a 
documentaţiilor con-form 
solicitărilor progra-mului şi 
de depunere a acestora în 
termen. In acest sens 
personalul compartimentul a 
desfăşurat o activitate susţi-
nută în vederea imple-
mentării tuturor cerinţelor şi 
specificaţiilor Ghidului 
solicitantului, astfel încât 
documentaţia întocmită să 
aibă un grad avansat de 
maturitate. Deasemenea, au 
fost obţinute Certificatele de 
Urbanism, avizele şi 
acordurile solicitate prin 
acestea, au fost întocmite şi 
definitivate acordurile de 

parteneriat între Consiliul 
judeţean Alba şi Consiliile 
judeţene Mureş şi Sibiu.  

 
Personalul Comparti-

mentului s-a ocupat şi de o 
serie de activităţi necesare 
susţinerii celor 8 proiecte 
SAPARD aprobate la finan-
ţare în judeţul Alba. A 
supravegheat organizarea 
procedurilor de licitaţie în 
vederea atribuirii contra-
ctelor de proiectare şi actua-
lizare a documentaţiilor 
existente; a monitorizat 
obţinerea tuturor avizelor şi 
acordurilor solicitate prin 
Certificatul de Urbanism; a 
sprijinit şi coordonat 
activităţile desfăşurate de 
către proiectanţi, Consiliile   

PROIECTE,  LUCRĂRI PUBLICE  “Preocuparea de 
a realiza o 
politică de 

dezvoltare dura-
bilă în domeniul 

eficienţei 
energetice şi a 

protecţiei 
mediului a avut 

ca rezultat 
necesitatea 

promovării unui 
proiect având ca 
scop infiinţarea 

în judeţul Alba a 
unei Agenţii 

Locale a Enrgiei” 
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 locale, activităţi legate de 
derularea Programului 
SAPARD.  
 

Programul  „Inte-lligent 
Energy – Europe 2006” 
este o altă activitate deru-
lată de CJ Alba prin inter-
mediului de Proiecte şi Lu-
crări Publice. Din 
preocuparea de a realiza o 
politică de dezvoltare 
durabilă în domeniul 
eficienţei energe-tice şi a 
protecţiei mediului în 
conformitate cu cerinţele 
politicilor europene în 
domeniu a rezultat nece-
sitatea promovării unui 
proiect având ca scop 
infiinţarea la nivelul jude-
ţului Alba a unei structuri 
organizatorice neguverna-
mentale Agenţia Locală a 
Energiei Alba.  

Proiectul a fost depus în 
colaborare cu departa-
mentul înfrăţit La Manche 
din Franţa, realizarea sa 
fiind posibilă, în contextul 
existenţei unui parteneriat 
viabil cu acest departament.  

Rolul Agenţiei va fi 
acela de a favoriza şi de a 
întreprinde operaţiuni care 
vizează asigurarea utilizării 
raţionale a energiilor şi 
eficienţa energetică, dez-
voltarea şi gestionarea utili-
zărilor acestora, promo-
varea şi dezvoltarea ener-
giilor alternative. 

Acest Proiect, având o 
valoare de 339.870 Euro,  
este depus în termen şi se 
află în procedură de 
evaluare.  

 
În cadrul Programului 

de dezvoltare a infra-
structurii în spaţiul rural, 
instituit în baza Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006, din 
totalul de 50 de cereri de 
finanţare adresate de 

consiliile locale, au fost 
selectate 44 de proiecte. 
Valoarea fondurilor alocate 
în anul 2006 pentru 
proiectele selectate este de 
4.951 mii lei.   

De asemenea, cele  44 
de consilii locale care au 
primit finanţare în cadrul 
acestui Program au 
beneficiat de şedinţe de 
coordonare şi îndrumare, li 
s-a pus la dispoziţie un 
model de Documentaţie de 
atribuire pentru organizarea 
procedurilor de cerere de 
oferte pentru achiziţia 
publică a serviciilor de 
proiectare.  

 
In cadrul Programului 

de construcţie săli de sport, 
pentru judeţul Alba au fost 
aprobate 14 astfel de 
obiective. Personalul din 
cadrul compartimentului a 
monitorizat execuţia aces-
tor săli de sport, a urmărit 
în teren execuţia lucrărilor 
şi a acordat consultanţă 
tehnică de specialitate 
primariilor implicate în 
acest Program.  
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cursul acestor zile. 
 

Realizarea Studiului de 
fezabilitate privind mana-
gementul integrat al deşeu-
rilor în judeţul Alba, a 
continua şi în 2006. La 
acest contract s-a încheiat 
un act adiţional de prelun-
gire a termenului de pre-
dare a documentaţiei. S-au 
făcut deplasări în teren 
împreună cu consultanţi şi 
reprezentanţi ai APM Alba 
în vederea identificării 
amplasamentelor staţiilor 
de transfer şi a depozitului 
ecologic. 

De asemenea, Compar-
timentul a participat la în-
tocmir ea  pr oi ec t ul ui 
ALTENER şi depunerea a-
cestuia la Comisia Euro-
peană (proiect depus în 
parteneriat cu CJ Cluj, 
ONG-uri din România şi 2 
ONG-uri din străinatate 
Franţa şi Belgia) şi la 
întocmirea proiectului 
C i t i z e n s ’  P a ne l  s i 
depunerea acestuia la 
C o mi s i a  E u r o p e a n ă 
(Proiect Pilot Inovant de 
participare a cetăţenilor 
pentru crearea unor viziuni 
comune asupra spaţiului 
rural în Europa). 

Dintre cele două proiecte 
depuse în anul 2006 la 
Comisia Europeană de la 
Bruxelles, împreună cu par-
teneri din Belgia, Franţa si 
România, primul, in va-
loare 410.000 euro au fost 
declarat câştigător, celălalt 
aflându-se incă în faza de 

Desfăşurarea activităţii 
în domeniul protecţiei 
mediului începând din anul 
2004 şi până în prezent a 
evoluat într-un sens pozitiv, 
acest progres fiind unul 
deosebit deoarece s-a pornit 
practic de la zero, acest 
c o m p a r t i me n t  f i i n d  
înfiinţat abia în anul 2005. 

 
Una dintre cele mai 

importante activităţi ale 
anului 2006 s-a referit la  
r e a l i z a r e a  P l a n u l u i 
Regional de Gestiune a 
Deşeurilor, unde s-a parti-
cipat activ în cadrul gru-
purilor de lucru organizate 
de către Agenţia pentru 
Protecţie a Mediului Alba 
respectiv Agenţia Regio-
nală de Protecţie a Me-
diului Sibiu. 

De asemenea, s-a 
acţionat pentru obţinerea de  
finanţări de la bugetul de 
stat conform Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 prin 
care a fost insti-
tuit Programul de dezvol-
tare a infrastructurii din 
spaţiul rural pentru con-
strucţia staţiilor de transfer 
pentru deşeuri în oraşele 
Teiuş, Baia de Arieş, Blaj, 

Sohodol. S-a oferit con-
siliere acestor primării, 
având ca rezultat finanţarea 
proiectului Staţie de Tran-
sfer Sohodol. 

 
Compartimentul a fost 

cel care a organizat şi o 
campanie de conştientizare 
a populaţiei, intitulată 
“Zilele Curaţeniei în 
judeţul Alba”, care s-a 
desfăşurat în pe-rioada 8 – 
14 aprilie 2006. Ea a 
cuprins numeroase activi-
tăţi, de la realizarea şi 
distribuirea unor materiale 
informative – (Buletin in-
formativ distribuit în şcolile 
şi liceele din judeţul Alba), 
activităţi de promovare, 
acţiuni de curăţenie şi 
ecologizare şi până la 
organizarea de dezbateri 
publice care la care au par-
ticipat firmele de salu-
britate din judeţ şi agenţi 
economici, dezbateri ce au 
avut ca scop sensibilizarea 
actorilor sociali asupra 
problemei deşeurilor. 

Campania, care s-a 
încheiat cu premierea parti-
cipanţilor a fost o adevărată 
reuşită, ce a mobilizat 
numeroşi cetăţeni pe par- 

COMPARTIMENTUL PROGRAME, PROIECTE MEDIU  

“Acţiunile 
dedicate 

mediului au fost 
o prioritate 

pentru CJ Alba 
în anul 2006” 
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Dinamica proiectelor 
depuse de Compartimen-

tul Programe, Proiecte 
Mediu—evoluţie mul-

tianuală 

Campania “Zilele Curăţ-
eniei în judeţul Alba” a 

fost un real succes 
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Consiliul judeţean Alba 
administrează o reţea de 
1.015,366 km de drumuri,  
din care: drumuri cu îmbră-
c ă m i n t e  a s f a l t i c a               
445,028 km; drumuri cu îm-
brăcăminte beton de ciment    
-15,453 km; drumuri pavate                                               
- 4,55 km; drumuri  pietruite                                        
-469,425 km; drumuri de 
pamant - 80,90 km. 

In perioada anilor 2004-
2006 activitatea serviciului 
de administrare a drumu-
rilor judeţene, a fost axata  
pe asigurarea  si menţinerea 
stării de viabilitate a reţelei 
de drumuri judeţene, in ve-
derea desfăşurării traficului 
in condiţii de siguranţa  si 
fluenta pe toata perioada a-
nului, pe modernizarea 
acestor drumuri precum şi 
pe activitatea de adminis-
trare a reţelei de drumuri. 

In 2006 din bugetul 
propriu al judeţului Alba, 
pentru lucrările de intre-
tinere curenta a drumurilor 
si podurilor aflate in 
administrarea CJ Alba, a 
fost alocata suma de 
11.400.000 lei. 

Cu aceşti bani s-au 
realizat lucrări de întreţinere 
drumuri asfaltate pentru o 
lungime totala de 82 km de 
drum, precum şi 45.800 mp 
de plombe cu mixtura 
asfaltica .  Între ţ inerea 
drumurilor pietruite a în-
semnat lucrări de repro-
filare, aport de material pie-
tros, curatirea santurilor si 
rigolelor pe o lungime totala 
de 134 km De asemenea,   
au fost executate si lucrări 
de asigurare a scurgerii 
apelor din zona drumului 
(curaţ ire acostamente, 
intreţinere sanţuri şi rigole, 
intreţinere ziduri de sprijin). 
Lucrările de întreţinere cu-
renta pe perioada de iarna- 
pe toata reţeaua de drumuri 
judeţene, pentru asigurarea 
circulaţiei pe perioada de 
iarna si combaterea zăpezii, 
au insumat si ele 2.000.000 
lei. Tratamentele bitu-
minoase  au însemnat 
1.450.000 lei şi o lungime 
de 40.2 km, iar covoarele 
bituminoase au totalizat 
15.5 km, in valoare de 
3.363.800 lei. De asemenea, 
au fost reparate un număr 
de 19 podeţe in valoare de 
182.620 lei si a fost 
amenajata o parcare  pe 
drumul judeţean DJ762 in 
v e d e r e a  a m p l a s ă r i i 
instalaţiei de cântărire si 
măsurare a autovehiculelor. 

(Lista lucrărilor poate fi 
consultată în Anexa 1, la pg.  
38)  

SERVI CIUL DE ADMINI STRARE A DRUMURILOR JUDETENE  

“În 2006 s-au alocat  de 3,7 ori mai 
mulţi bani pentru drumurile 
judeţene decât în anul 2004”  
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Anul 2006 a fost deosebit de 
benefic pentru reabilitarea 

drunurilor 

 Din aceste sume au fost 
atacate si finalizate şi  
lucrări de tratament bitu-
minos pe o lungime de 
11,85 km şi lucrări de  co-
vor bituminos pe 9,5 km. 
De asemenea, au  fost pie-
truiţi 11,0 km de drumuri 
de pământ şi s-au executat 
lucrări de reparaţii capitale 
la doua poduri. 

Alte fonduri provenite 
din aceste sume au fost 
alocate pentru elaborarea 
documentaţiilor tehnice 
privind execuţia unor 
lucrări de reabilitare si 
modernizare drumuri 
judeţene.  
(Anexa 2, la pg. 39) 

Sumele defalcate din 
TVA, alocate pentru activi-
tatea de Transporturi s-au 
ridicat în anul 2006 la un 
total de 11.500.000 lei.  
Din aceste sume au fost 
executate si sunt in curs de 
finalizare lucrăr i de 
amploare pentru realizarea 
de ziduri de sprijin şi 
c o v o a r e  b i t u m i n o a -
se, lucrări de ranforsare a 
sistemului rutier, lucrări de 
consolidare a sistemului 
rutier. De asemenea, s-au 
realizat lucrări pentru 
asigurarea siguranţei 
c irculat ie i,  respectiv 
semnalizari orizontale si 
verticale.   

Evolutia lucrarilor la drumurile judetene functie 
de sum ele repartizate                                                          

Bugetul propriu

4.550.000 
lei

Anul 2004

2.595.400 
lei

Anul 2002 3.940.850 
lei

Anul 2003

7.566.900
,00

11.400.00
0,00

Anul 2006 `

2002
3.827.300 lei

2003
3.243.290 lei

2004
3.801.205,40 lei

2005
6.900.000,00 lei

2006
11.500.000,00 

lei

Evolutia lucrarilor la drumurile judetene
functie de sursele de finantare 

asigurate
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În ceea ce priveşte Pro-
gramul de pietruire a dru-
murilor comunale de 
pământ, în paralel cu 
creditul extern, s-au alocat 
fonduri si prin HGR 
577/1997 in valoare de 
500.000 lei din care s-au 
finalizat reabilitări si 
pietruiri drumuri comunale 
pe o lungime aproximativă 
de circa 4 km de drumuri. 

In anul 2006 conform 
H.G.R. 1256/2005 de 
modificare si completare a 
H.G.R. 577/1997 prin care 
pe lângă lucrările de 
pietruire si/sau reabilitare a 
drumurilor comunale este 
posibila si finanţarea 
lucrărilor de asfaltare, au 
fost cuprinse in program 
lucrări de asfaltare pe 
d r u mur i l e  co mu na l e 
pietruite in anii anteriori. 
Astfel, din totalul de 
3.200.000 lei alocaţi în a-
cest an s-au asfaltat circa 6 
km de drum comunal si s-
au reabilitat 4 km de drum 
pietruit. 

În ceea ce priveşte acti-
vitatea de   verificare a do-
cumentelor, emitere a acor-
durilor şi autorizaţiilor pen-
tru amplasarea şi executa-
rea lucrărilor de construcţii 
şi instalaţii in zona drumu-
rilor judeţene din admini-
strarea Consiliului Judeţean  

Având in vedere  
influenta  echipamentelor  
tehnologice si a utilajelor 
performante asupra calităţii 
lucrărilor  de drumuri, 
Consiliul judeţean Alba a 
demarat procedura de 
achiziţie a unei Maşini 
pentru execuţia lucrărilor 
de tratamente bituminoase 
cu cribluri, soluţie care 
prelungeşte durata de 
exploatare a unui drum in 
condiţii bune de circulaţie 
pe sistemul rutier si cu o 
cheltuiala mai redusa. 

Siguranţa circulaţiei 

rutiere, o problema sociala 
din ce in ce mai pregnanta, 
a fost abordata in baza unei 
strategii privind execuţia 
lucrărilor de siguranţa 
c i r cu l a ţ i e i .  A  f os t 
semnalizata cu indicatoare 
de circulaţie aproape  toata 
reţeaua de drumuri judeţene 
asfaltate; au fost executate 
anual marcaje rutiere-
strălucitoare  un factor  
important pentru securitatea 
şoferilor- pe cele mai 
c i r c u l a t e  d r u m u r i 
judetene:DJ107C, DJ107B, 
DJ704, DJ107F.  

Alba, în anul 2006 s-au 
emis 53 de astfel de acor-
duri de principiu. De 
asemenea, pentru o mai 
buna gestio-nare a 
domeniului public, mai 
exact zona drumurilor 
judeţene, au fost încheiate 
contracte de utilizare a 
zonei drumului in valoare 
totala de 187.818 lei, dintre 
care cel mai important 
utilizator al zonei drumului 
este S.C.Romtelecom S.A. 

Alte activităţi importante 
au fost cea de acordare de  
asistenta tehnica consi-
liilor locale, demers 
prioritar mai ales in do-
meniul achiziţiilor publice 
si la întocmirea docu-
mentaţiilor pentru acces-
area de fonduri pentru exe-
cuţia lucrărilor de in-
frastructura rurala.  

Deasemenea, in do-
meniul clasărilor dru-
murilor publice, au fost 
înaintate spre adoptare 
Guvernului României mai 
multe proiecte de hotărâre 
privind modificarea înca-
drării categoriei funcţionale 
a unor drumuri în drumuri 
comunale, judeţene şi 
forestiere. 

La aceasta data este sem-
nat contractul de execuţie in 
valoare de aproximativ 
9.653.440 Euro, partial 
finanţat din  programul 
PHARE CES 2004-
Infrastructura locala si Re-
gionala. Fondurile vor fi 
utilizate  pentru reabilitarea 
drumurilor judetene DJ107 si 
DJ107D. Proiectul este dez-
voltat in parteneriat de către 
autoritatile  judetene din 
Alba si  Mures si are ca 
obiectiv crearea unui mediu 
favorabil dezvoltarii econo-
mice prin imbunatatirea in-
frastructurii regionale. 

De asemenea, s-a 
întocmit  si  depus docu-
mentaţia si se afla pe lista 
de prioritari obiectivul 
« Valorificarea potenţia-
lului turistic si economic al 
Văii Aiudului prin rea-
bilitarea infrastructurii de 
transport pe drumul 
judeţean DJ107M: lim. jud. 
Cluj- Rimetea - Coltesti -  
Valisoara - Poiana Aiudului 
-  Aiudul de Sus  km. 42 + 
000 - km.67+00, pentru fi-
nanţare prin Programul 
Operaţional Regional 
2007-20013, lucrare in va-
loare estimativa de 
7.500.000 Euro.  

Starea avansata de de-
gradare a unor drumuri ju-
deţene,  faptul ca acestea nu 
mai corespund clasei 
tehnice in care au fost înca-
drate, lipsa surselor de fi-
nanţare precum si inefi-
cacitatea contractelor multi-
anuale (sistemul rutier pro-
iectat nu mai corespunde cu 
situaţia din teren la execuţia 
lucrărilor), Consiliul Jude-
ţean Alba a hotărât contrac-
tarea unui credit pentru 
reabilitarea si modernizarea 
a 92 km de drumuri jude-
ţene in valoare totala de 
50.000.000 lei.  

Din aceste sume au fost 
atacate în anul 2006 lucrări 
în valoare de 7.685.000 lei, 
urmând ca aîn anul 2007 să 
fie atacate majoritatea lu-
crărilor. 
(Lista acestor lucrări poate 
fi consultată în Anexa 3, la 
pagina 39) 
 

O altă activitate impor-
tantă desfăşurată de acest 
serviciu a fost întocmirea 
documentaţiilor tehnice in 
vederea accesării de fonduri 
externe nerambursabile, pe 
diferite programe. PAGE 10 
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SERVI CIUL DE ADMINI STRARE A DRUMURILOR JUDETENE  

Asigurarea siguranţei rutiere a fost abordată în baza 
unei strategii de semnalizare şi marcare foarte 
vizibilă a celor mai circulate drumuri judeţene 
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Echipajul mobil de control al 
autor izatii lor  speciale de 
transport, “Cântarul” cum i se mai 
spune, şi-a dovedit din plin efi-
cienţa în anul care tocmai a se 
încheie.  

Astfel, in anul 2006  au fost e-
mise 64 de autorizaţii in cuantum  
total de 138.762,81, ceea ce 
reliefează un control sistemetic şi 
riguros efectuat pe drumurile 
judeţene.  

Încasarea acestor taxe nu este 
însă singurul beneficiu al Cânta-
rului, rin utilizarea căruia s-a re-
uşit disciplinarea participanţilor la 

traffic şi astfel protejarea reţelei 
de drumuri judeţene.  

Creşterea valorii autorizaţiilor 
speciale de transport eliberate in 
anul 2006 faţă este substanţială 
faţă de anul 2005, ea datorându-se 
unor controale zilnice efectuate de 
catre echipajul EMCATR pe dru-
murile judeţene. 

Obiectivul principal al com-
partimentului Autorizaţii Speciale 
de Transport constă în discipli-
narea transportatorilor, acesta 
realizându-se fie prin : efectuarea 
transporturilor cu mase maxime 
totale admise (care nu necesita 

COMPARTIMENTUL AUTORI ZAŢII  SPECIAL E 
DE TRANSPORT  

SERVI CIUL  TURI SM 

      Grupul de lucru pentru 
Turism al judeţului Alba a 
fost creat la iniţiativa  ca o  
structură de consultare a tu-
turor celor interesaţi în do-
meniul turistic. Grupul de 
Lucru pentru Turism al ju-
deţului Alba a avut deja 4 
întâlniri, în urma acestora 
rezultând tema de proiectare 
a studiului de piaţă, care a 
fost adoptată în cadrul 
întâlnirii de la Albac de la 
Târgul Naţional de Turism 
Rural de la Albac. 

O altă recomandare a 
Grupului de Lucru pentru 
Turism al judeţului Alba a 
fost aceea de a adopta un 
logo pentru turism al 
judeţului. Tot la întâlnirea 
de la Albac a fost adoptat şi 
logo-ul pentru turism, logo 
pentru care a fost înaintat 
formularul de înregistrare la 
Oficiul de Stat pentru 
Invenţii şi Mărci.

       Un alt proiect din 
cadrul componentei de 
dezvoltare derulată de 
Serviciul Turism al CJ 
Alba, este cel al Sistemului 
de Centre de Informare- 
Dezvoltare Turistică.   

Acestea sunt gândite 
astfel încât să acopere 
principalele căi de intrare 
ale turiştilor în judeţul Alba. 

În anul 2006 s-au făcut 
demersurile pentru înfiin-
ţarea şi asigurarea cu 
personal şi logistică a 
primelor 3 din cele 5 centre 
preconizate, şi anume, a 
celor din Aiud, Sebeş şi 
Câmpeni.  
Începând cu primul 
trimestru al anului viitor 
acestea vor fi funcţionale. 

Serviciul Turism din ca-
drul Direcţiei Tehnice a 
Consiliului Judeţean Alba 
este una din cele mai noi 
structuri din cadrul Con-
siliului Judeţean Alba fiind 
transformat din com-
partiment în serviciu în anul 
2006, odată cu modificarea 
organigramei şi statului de 
funcţii. 

Dacă în anul 2004, odată 
cu înfiinţarea Compar-
timentului Turism, perso-
nalul care deservea această 
structură era format dintr-o 
persoană, anul 2005, prin 
accentul care s-a pus pe dez-
voltarea şi promovarea tu-
rismului în judeţul Alba, au 
adus în echipa Comparti-
mentului Turism, încă 3 
persoane,  pentru ca apoi în 
2006 acestora să li se 
alăture încă 3 persoane.  
Activitatea Servi-ciului 
Turism din cadrul Direcţiei 
Tehnice a Consi-liului 
Judeţean Alba s-a axat pe 
două direcţii importante: 
dezvoltare şi promovare.

“Anul 2006  a 
fost anul cu 

cele mai multe 
acţiuni dedicate 

promovării şi 
dezvoltării 
turistice a 

judeţului Alba” 
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“Cântarul” şi-a dovedit din plin utilitatea, nu 
doar prin încasările la buget pe care le-a adus, ci 
şi prin protecţia pe care a asigurat-o drumurilor 

judeţene. 

În anul 2006 s-a creat Grupul 
de Lucru pentru Turism şi s-a 
adoptat logo-ul pentru Tur-

ism al judeţului Alba 

Gr upul  de l ucr u 
pentr u Turism al  

jude ţul ui  Al ba  

Ce ntrele  de Infor mare 
ş i  Dez voltare  

Turis tică   
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Amplasarea Centrelor de Informare şi Dezvoltare Turistică 

eliberare de autorizaţii 
speciale de transport), fie prin 
atragerea de fonduri necesare 
reparării, intreţinerii dru-
murilor judeţene, in cazul 
efectuării transporturilor 
peste masa maxima autorizată 
(pentru care se eliberează 
autor izaţii  speciale de 

transport). 
Având in vedere lungimea 

drumurilor judeţene de 
1.015,366 km, şi faptul că un 
singur echipaj EMCATR 
poate supraveghea această 
lungime la intervale destul de 
mari, Direcţia Tehnică, a 
Consiliului Judeţean Alba, îşi 
propune pentru anul 2007, 
achiziţionarea unui nou 
echipament EMCATR, pentru 
a putea realiza in condiţii 
optime obiectivul principal la 
compartimentului A.S.T.  

SERVI CIUL  TURI SM 

asociaţii ce are rolul de a 
coordona activităţile şi 
acţiunile ce se desfăşoară 
pe traseul  “Drumului 
vinului“.  

Din 21 iulie până în 
momentul de faţă s-a 
realizat marcarea turistică 
prin amplasarea unor 
panouri de informare, 
direcţionare şi prezentare a 
traseului “Drumul 
Vinului“, a logo-ului (care 
va marca de acum încolo 

cramele, punctele de 
degustare, obiectivele 
turistice de pe “Drumul 
Vinului“) şi pliantele de 
prezentare ale proiectului şi 
a fiecăreia din zonele 
viticole aflate pe traseul 
Drumului Vinului. 

 Alte acţiuni importante 
în cadrul proiectului 
Drumul Vinului au fost 
prezenţele pe care le-am 
avut cu prilejul a două 
evenimente importante, şi 
anume, participarea la 
Conferinţa de Informare 
privind realizarea 
Proiectului VINTOUR din 
Ungaria şi Târgul 
INDAGRA de la Bucureşti. 

De a semenea , 
judeţul nostru a participat 
cu şase standuri în cadrul 
S a l o n ul u i  V i n ur i l o r 
Româneşti,  fiind prezent şi 
la Gala Vinului Românesc. 
Consiliul Judeţean Alba a 

      Drumul Vinului Alba se 
doreşte a fi unul din cele 
mai importante produse 
turistice ale judeţului  Alba. 
Demarat în luna mai, el a 
parcurs mai multe etape. 

În data de 21 iulie 2006 
a avut loc semnarea actului 
constitutiv al  Asociaţiei 
“Ţara Vinului“ şi discuta-
rea  Statutului acestei 

Semnalizarea turistică a 
fost o activitate importantă 

realizată în 2006 
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“Pentru că eficienţa Cântarului a fost pe deplin dovedită, 
Direcţia Tehnică a CJ Alba propune achizionarea a încă 
unui astfel de echipament în anul 2007” 

CIDT etapa I
CIDT etapa II participat cu stand propriu 

la Salon, în cadrul căruia a 
fost promovată Asociaţia 
„Ţara Vinului”, şi cele 
cinci centre viti-vinicole 
din judeţul nostru: Alba – 
Ighiu, Aiud – Ciumbrud, 
Sebeş – Gârbova, Blaj – 
Crăciunel şi, desigur, Jidvei 
– Cetatea de Baltă. 

 

Dr umul  Vi nul ui   
Alba  
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Este un alt produs turis-
tic în plină dezvoltare.  

În acest sens s-a defi-
nitivat la mijlocul lunii 
octombrie studiul privind 
dezvoltarea turistică a 
staţiunii şi a domeniului 
schiabil pentru zona Arie-
şeni şi a început un program 
de promovare a oportuni-
tăţilor de investiţii din zonă. 

Consiliul Judeţean alba, 
a realizat un studiu prin care 
se propune construirea a 10 
pârtii de schi, dintre care 3 
de legătură între pante. Cu 
scopul declarat de a creşte 
gradul de atractivitate 
turistică a zonei Arieşeni. 

Obiectivele acestui 
proiect cuprind echiparea 
edilitară a zonei, realizarea 
unor căi de comunicaţii şi 
transport, edificarea spaţii-
lor de cazare şi alimentaţie 
publică, crearea de pârtii de 
schi de dificultatea medie 
spre mare, cu instalaţiile de 
transport aferente, achiziţia 
de instalaţii de înzăpezit 
artificial şi a maşinilor de 
bătut zăpada, toate integrate 
cu sisteme de clădiri anexe, 

La târg au participat 
proprietarii de pensiuni 
turistice din zona Apu-
senilor şi reprezentanţi ai 
agenţiilor de turism din 
întraga ţară  

În acest an, la des-
chiderea târgului şi la 
evenimentele organizate în 
cadrul lui au participat 
vicepreşedintele ANT, şi un 
reprezentant al Ministerului 
Culturii şi Cultelor.  

Evenimentul a fost 
prezent în mod semnificativ 
în presa locală, regională şi 
naţională.

Târgul de Turism Rural 
de la Albac a ajuns în anul 
2006 la cea de a doua ediţie, 
şi a crescut ca şi număr de 
participanţi. La această 
ediţie pentru prima dată a 
fost prezent la un târg 
Centrul pentru Pelerinaje al 
Arhiepiscopiei Ortodoxe de 
Alba Iulia. 

Scopul acestui târg este 
acela de a promova poten-
ţialul turistic al Munţilor 
Apuseni.  

       În ceea ce priveşte 
Mocăniţa Turistică, anul 
acesta nu au fost găsite încă 
modalităţile de funcţio-
nalizare datorită situaţiei 
legale a bunului. El a fost 
declarat monument istoric şi  
acum este protejat prin lege 
de distrugere. Numai anul 
acesta s-au stopat 3-4 
încercări de distrugerea 
acestui monument .  

“Banca Mondială este interesată 
de dezvoltarea proiectului staţiunii 

Arieşeni, care ar putea aduce 
250.000 de turişti într-un sezon de 

ski, pe cei 14 km de partie.”  
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Târgul de Turism Rural de la 
Albac a ajuns în anul 2006 la 

cea de a doua ediţie, şi a 
crescut ca şi număr de 

participanţi  

SERVI CIUL  TURI SM 

Sta ş i unea Turi stică  
Arie şe ni  

bileterie electronică şi multe 
parcaje auto. 

Conform studiului, lun-
gimea totală a pârtiilor ce se 
pot amenaja pe versanţii de 
la Arieşeni este de 12,95 
km, la care se adaugă cei 
1,22 km de pârtii existente. 
În total, la Arieşeni un 
schior ar putea parcurge 
într-o singură zi peste 14 
km de pârtie. Astfel, 
suprafaţa schiabilă va 
a junge la  53 ,7 ha, 
beneficiind de instalaţii de 
ascensiune cu telescaune 
moderne şi teleschiuri. 

Practic, după finalizarea 
proiectului, la Arieşeni ar 
putea ajunge peste 250.000 
de schiori pe sezon, dintre 
care este de aşteptat ca 
aproape 70 % să aleagă şi 
sejururi de cel puţin 2-3 
zile.  

Pentru a face faţă cererii, 
proiectul include şi con-
struirea a 9 hoteluri, a 86 de 
pensiuni şi 47 de case de 
vacanţă, care vor contura un 
pol de atracţie economico-
socială. În acest fel, se va 
dezvolta economia locală şi 
zona va deveni un important 
punct de interes în regiune. 

Târgul  de Turi sm 
Rural  de la Al bac   

M ocăni ţa  
Turis t ică  
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O a doua direcţie im-
portantă pe care Serviciul 
de Turism a urmărit-o a 
fost aceea a realizării unei 
promovări turistice profe-
sioniste, cu un impact ma-
jor în rândul turiştilor.  

Această componentă 
d e  p r o m o v a r e  s - a 
concretizat în mai multe 
proiecte. Primul dintre 
acestea este dezvoltarea de 
evenimente cu impact 
naţional, care să se con-
stituie ca vectori de 
imagine pentru localităţile 
de desfăşurare şi pentru 

judeţul Alba.  
S-a încercat practic ca 

fiecare lună a anului să fie 
acoperită cu câte un 
eveniment, astfel încât ju-
deţul Alba să fie prezent în 
mass-media naţională şi 
regională în permanenţă. 

Astfel, anul 2006 a 
însemnat  un an plin, un an 
în care strategia de 
promovare turistică a 
judeţului a început să fie 
pusă în practică, cele 13 
evenimente realizate fiind 
un bun exemplu în acest 
sens. 

Deasemenea, activi-
tatea de realizare a materi-
alelor de promovare a jude-
ţului Alba a fost îndeplinită 
cu deosebită grijă. 

Au fost create trei 
materiale de promovare în 
format electronic: un DVD 
cu un film artistic de 
prezentare a evenimentului 
din comuna Rimetea, 
„ Î n m o r m â n t a r e a 
Fărşangului”, un DVD cu 
un film de prezentare a 
evenimentului Alba Golf 
Challenge şi un DVD de 
prezentare a Drumului 

 
2 .  

Înmormân-
tarea 

Fărşangu lui   
mart i e   

1.  Arieşeni  
Alpine Ski  Cup  
februarie- mart ie   
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Vinului Alba.  
Deasemenea, fiecare 

evenimet realizat de CJ 
Alba a beneficiat de un set 
de materiale de promovare 
personalizate. 

Cu prilejul Târgului 
Naţional de Turism Rural 
de la Albac a fost lansat şi 
site-ul de promovare turisti-
că www.turismalba.ro, site 
care până în acest moment, 
a fost vizitat de peste 1600 
ori, de către utilizatori de 
internet din România, ţările 
Uniunii Europene şi Statele 
Unite ale Americii.  

 
3 .  Fest iva lu l 
internat iona l 
de epigrame,  
caricat ura si  

umor  
apri l ie  

Foto: 
www.a iu donl ine.ro 

EVENIMENTELE ANULUI ÎN I MAGINI 
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4 .  Fest iva lul  Interna ţ iona l  
Lucian Blaga  –  mai   

5. Alba Golf Challenge - mai  

6. Târgul Naţional de Turism 
Rural de la Albac – mai  

7. Festivalul Cetăţilor Dacice 
- iunie  

8. Târgul de Fete de pe 
Muntele Găina - iulie  

9. Alba Motor Challenge  
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Deşi unele dintre aceste 
evenimente s-au aflat la prima 
ediţie fiecare dintre ele a 
beneficia t de o bună 
promovare la nivel local, 
regional şi naţional, atât în 
presa scrisă cât şi în cea audio 
şi TV.  

Interesul din partea 
locuitorilor judeţului Alba cât 
şi din partea turiştilor,  a fost 
deosebit, ceea ce  conduce la 
ideea că acestea pot constitui 
produse turistice viabile din 
punct de vedere economic. 
Tocmai de aceea, pentru a 
proteja drepturile CJ Alba ca 

DECEMBRIE 2006 

SERVI CIUL TURI SM 

10. Carpat Express Rallye Raid 
- August  

11. Festivalul Naţional de Folclor 
„Strugurele de Aur” - septembrie  

12. Festivalul de Teatru „Poveşti pentru Copii şi Oameni 
Mari”- octombrie  

13. Festivalul–Concurs 
Naţional de Muzică Folk 
„Ziua de Mâine”- octombrie  

iniţiator, dar şi calitatea organizării şi desfăşurării 
acestor evenimente, ele au fost înregistrate la 
OSIM ca  mărci, cu drepturile şi obligaţiile ce 
decurg din acest drept înregistrat. 

 
Anul 2006 a însemnat participarea Consiliului 

Judeţean Alba şi la 3 târguri naţionale şi 3 
internaţionale. De asemenea, judeţul Alba a 
participat la Festivalul Europa în Lusatia 
(Germania) „7 Luni - 7 Ţări - 7 festivaluri”, 
trimiţând materiale de prezentare ale judeţului care 
au avut prezentat un mare interes pentru vizitatori.  

Astfel, în martie s-a participat la Târgul 
Internaţional de Turism Utazas - Budapesta;  în 
Aprilie la Târgul Naţional de Turism – Bucureşti; 
în August la Festivalul Europa în Lusatia  „7 Luni 
- 7 Ţări - 7 Festivaluri” (Germania); în Septembrie 

la Expoziţia „Rustica”- 
Bucureşti; în Octombrie la 
Târgul  Internaţional de 
Turism – Bucureşti; iar în 
luna Noiembrie la Târgul 
Internaţional pentru Agri-
cultură, Zootehnie şi Indus-
trie Alimentară – INDAGRA 
2006 – Salonul Vinurilor 
Româneşti, în cadrul progra-
mului „Vinuri Româneşti din 
Podgorii Strămoşeşti”.    
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Activitatea Instituţiei 
Arhitectului Şef a fost una 
foarte bogată în anul 2006, 
această activitate reflectând 
într-o anumită măsură (prin 
componenta de emitere de 
acte de autorizare) dezvol-
tarea de care judeţul Alba s-
a bucurat în acest an. 

Astfel, în anul 2006, 
principalele actiuni derulate 
in afara sarcinilor curente cu 
impact in domeniul amena-
jarii teritoriului si urbanism 
in judetul Alba au fost: 
asigurarea fondurilor nece-
sare pentru demararea lu-
crarilor de refacere a 

P.U.G.-urilor  Girda de Sus, 
Sintimbru, Stremt, Galda de 
Jos, Sasciori, Ciugud, 
Ohaba, Teius; asigurarea 
fondurilor necesare pentru 
realizarea cadastrului mu-
nicipiului Alba Iulia, Aiud, 
Sebes si orasului Ocna 
Mures; realizarea studiului 
P.U.Z. – Domeniul schiabil 
Valea sebesului – Muntii 
Surianu; realizarea unui 
Sistem informatic geografic 
pentru gestiunea si amenaja-
rea teritoriului judetului 
Alba”, documentatie finali-
zata in decembrie 2006; 
amenajarea expozitiei et-

ACTIVITATEA  ARHITECTULUI  ŞEF 

Anul 2006 în c ifre  

aflate in domeniul public 
sau privat al judetului Alba.  

Taxele legale incasate 
pentru eliberarea certificate-
lor de urbanism se ridica la 
suma de 85.377 RON, iar 
cele pentru eliberarea 
avizelor structurii de spe-
cialitate in vederea eliberarii 
certificatelor de urbanism 
de catre primarii comunelor 
se ridica la suma de 1.596 
RON. 

Taxele legale incasate 
pentru eliberarea autoriza-
tiilor de construire se ridica 
la suma de 238.528,27 RON  
iar cele pentru eliberarea 
avizelor structurii de spe-
cialitate in vederea eliberarii 
autorizatiilor de construire 
de catre primarii comunelor 
se ridica la suma de 540 
RON.  

Deasemenea, în decursul 
întregului an s-a urmarit 
incheierea duratelor de 
executie ale autorizatiilor de 
construire emise, la care a 
expirat perioada de valabili-

In anul 2006 au fost 
eliberate: 230 de certificate 
de urbanism; 198 de avize 
ale structurii de specialitate 
in   vederea eliberarii certifi-
catelor de urbanism de catre 
primarii comunelor; 89 de 
autorizatii de construire;  68 
de avize ale structurii de 
specialitate in vederea elib-
erarii autorizatiilor de con-
struire de catre primarii 
comunelor; 186 de acorduri 
unice emise de Comisia de 
acorduri unice. 

Deasemenea, au fost 
analizate si avizate 25 docu-
mentatii tehnice si anume: 1 
plan urbanistic general, 17 
planuri urbanistice zonale, 6 
studii de fezabilitate si 1 
plan urbanistic de detaliu. 
Au fost verificate si avizate, 
conform HGR 834/1991 un 
numar de 31 documentatii 
pr ivind stabi lirea  s i 
evaluarea unor terenuri şi   
s-au intocmit 9 documenta-
tii de publicitate imobiliara 
si parcelare a unor imobile 

“Pentru intreaga 
activitate 

desfasurata, 
Institutia 

Arhitectului Sef a 
primit anul acesta 

premiul de 
excelenta pentru 

promovarea 
urbanismului si 

amenajarii 
teritoriului” 
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Evoluţia actelor emise de 
Arhitectul Şef evidenţiază 

dinamica dezvoltării 
economice a judeţului Alba 

0

50

100

150

200

250

2004 2006

0

50

100

150

200

2004 2005 2006

Certificate de urbanism şi avize ale 
structurii de specialitate 

Autorizaţii de construire,  avize ale 
structurii de specialitate şi acorduri unice 

nografice Ceru Bacainti; 
reorganizarea Muzeului 
etnografic Lupsa; punerea 
in valoare a cetatilor dacice 
Capalna , Cetea, Cugir; 
organizarea licita tiei, 
incheierea contractului si 
conceperea machetelor 
pentru panourile de prezen-
tare, informare si direction-
are – monumente istorice si 
marcare Drumul Vinului. 

Documentatiile de ur-
banism pentru zonele turis-
tice elaborate si avizate in 
aceasta perioada datorita 
aprecierii de care s-au bu-
curat cu ocazia avizarii la 
MTCT si prezentarii aces-
tora la diversele reuniuni 
ale arhitectilor sefi au fost 
prezentate in Revista de 
specialitate a Asociatiei 
Arhitectilor sefi de Judete 
in numarul din aprilie 
2006. 

Pentru intreaga activi-
tate desfasurata, Institutia 
Arhitectului Sef a primit 
premiul de excelenta pentru 
promovarea urbanismului 
si amenajarii teritoriului – 
premiul acordat de Portalul 
National de Administratie 
Publica si Ministrul delegat 
pentru lucrari publice si 
amenajarea teritoriului. 

tate, efectuandu-se regulari-
zarea taxelor de autorizare. 
Suma incasata din regulari-
zarea taxelor de autorizare 
se ridica la suma de 
11.716,44 RON. 
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A foat una dintre proiec-
tele derulate de Instrituţia 
Arhitectului Şef în anul 
2006. 

Acest proiect vizează 
dezvoltarea si planificarea 
teritoriului judetului, real-
izând un support informatic 
ce va permite un acces 
rapid la informaţii şi o posi-
bilitate mai buna de analiza 
a teritoriului pentru infor-
marea factorilor de decizie. 
Creearea unei baze de date 
geografice informatice asi-
gura suportul unor analize 
integrate si obiective.  

Un astfel de sistem este 
valid si pentru decuparea 
unor straturi tematice, in 
functie de diverse domenii 
de interes sau criterii. Infor-
matiile alfa numerice intro-
duse din fisierele de date 
migreaza impreuna cu 
reprezentarile grafice la 
care se refera, astfel infor-
matiile nu se pierd si ofera 
o imagine de ansamblu a 
unui teritoriu. 

Cuprinzând date alfa 
numerice si descriptive 
referitoare la populatie, re-
teaua de localitati, echi-

parea teritoriului, accesi-
bilitatea asezarilor, dotarea 
localitatilor, resurse materi-
ale, patrimoniul natural si 
antropic, turism, disfunc-
tionalitati, mediu, zone de 
risc natural si tehnologic, 
oportuni ta ti  ş i  da te 
economice, acest sistem 
integrat va asigura eficien-
tizarea procesului de infor-
mare a factorilor de decizie 
si a populatiei, cresterea 
capacitatii de analiza a 
situatiei din teritoriul jude-
tului, precum şi un stil 
modern si eficient de lucru. 

Principalele proiec te 
fiind conceputa şi grafica 
siglei targului. 

În cadrul proiectului 
“Mocăniţa Turistică” s-au 
realizat de relevee la gari si 
cantoane pe traseul - Abrud 
- Turda (terit. adm. al jud. 
Alba) in vederea clasarii ca 
monument istoric a traseu-
lui si constructiilor afer-
ente. 

În cadrul  proiectului 
“Drumul Vinului” s-a or-
ganizat licitatia pentru con-
tractarea realizarii de pan-
ouri de prezentare şi de 
asemenea, pentru promo-
varea si punerea in valoare 
a unor monumente istorice, 
de arhitectura si obiective 
turistice, din judetul Alba. 
Cu aceasta ocazie s-a 
incheiat un contract de 
prestari servicii  pentru re-
alizarea panourilor de in-
formare, prezentare si de 
directionare. S-au realizat 
modele de machete pentru 
panourile de prezentare, de 
informare si de directionare 
a principalelor monumente 
istorice din jud. Alba şi au 
fost puse in valoare Cetatile 

dacice Capilna, Cetea, 
Cugir, prin actiuni de 
ecologizare şi semnalizare. 

Deasemenea, consilierii 
din cadrul Institutiei Arhi-
tectului Sef au intreprins 
actiunile necesare infiintarii 
expozitiei etnografice Ceru 
Bacainti şi s-au ocupat de 
reorganizarea Muzeului 
Etnografic Lupsa. 

Pentru proiectele ce 
urmează a fi realizate în 
anul 2007, au fost întocmite 
fisele pregatitoare: Plan  de 
Amenajare a Teritoriului 
Interurban Sebes-Alba-
Teius; Studiu privind aria 
caracteristica pentru peisaj 
cultural in zona Ripa Rosie;  
Studiu privind aria carac-
teristica pentru peisaj cul-
tural Ceru Bacainti; Studiu 
privind aria caracteristica 
pentru peisaj cultural 
Avram Iancu - Muntele 
Gaina, Studiu privind aria 
caracteristica pentru peisaj 
cultural Ghetarul Sca-
risoara, Studii topografice 
centre de comuna.  

În cursul anului 2006, 
Instituţia Arhitectului Şef s-
a ocupat de organizarea 
licitatiei pentru contractarea 
realizarii documentatiei 
tehnice „Domeniul schiabil 
Valea Sebesului”  in 
vederea dezvoltarii unei 
statiuni turistice montane in 
Muntii Sureanu, aici fiind 
prezente conditii naturale 
necesare desfasurar ii 
turismului montan in toata 
perioada anului si in special 
a  tur i smului pentru 
practicarea sporturilor de 
iarna. Cu aceasta ocazie s-a 
incheiat un contract de 
prestar i  servicii  nr . 
7 0 8 7 / 2 0 0 6 b  p e n t r u 
realizarea Planului de 
a m e n a j a r e  a 
teritoriului „Domeniul 
schiabil Valea Sebesului”. 

 Deasemenea, s-a reali-
zat caietul de sarcini si 
documentatia necesara in 
vederea inregistrarii ca 
marca la Oficiul de Stat 
pentru Inventii si Marci 
Bucuresti, a Targului Na-
tional de Turism Rural 
Muntii Apuseni, Albac, 
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Asamblarea informatiilor 
alfa numerice si a 
hartilor din cadrul 

proiectului GIS pot 
constitui suportul 

planificarii teritoriului la 
nivel judetean.  

Realizarea s is temului informat ic  geografic  pentru gest iunea s i  
amenajarea ter itor iului judetului Alba  
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În cursul anului 2006 a fost 
suplimentat bugetul iniţial, cu 
suma de 25.496,00 mii lei fon-
durile fiind repartizate în princi-
pal pe acţiuni de dezvoltare. 

Analiza execuţiei bugetare 
evidenţiază faptul că veniturile 
bugetului pe anul 2006 sunt în 
suma de 105.246,00 mii lei faţă 
de 53.510,00 mii lei în anul 
2004, reprezentând o creştere a 
veniturilor în anul 2006  cu 
96,68 %.  

Această creştere s-a reflectat 
şi în creşterea veniturilor proprii 
ale bugetului consiliului jude-
ţean, astfel în anul 2006 veni-
turile proprii prezintă o creştere 
cu 86,83 % comparativ cu în-
casările realizate în anul 2004. 

Pentru creşterea şi diversifi-
carea categoriilor de venituri 
care constituie veniturile proprii 
ale bugetului local, în anul 2006 
s-au instituit tarife pentru ocu-

parea zonei drumurilor şi 
autorizaţii  speciale de trans-
port. În acest sens au fost 
încheiate un număr de 6 con-
tracte şi un număr de 16 
autorizaţii speciale de trans-
port, realizându-se un venit la 
această categorie de venit în 
suma de 305,6 mii lei.  

Bugetul judeţului Alba a 
fost orientat în principal spre 
susţinerea proiectelor de dez-
voltare astfel încât investiţiile 
înregistrează o creştere fata 
de anul 2004 cu 256,96%. 
Astfel, în anul 2006, pentru 
drumurile judeţene au fost 
alocate fonduri în suma de 
35.217,00 mii lei, faţă de 
7.393,00 mii lei cât s-a alocat 
în anul 2004, ceea ce reprez-
intă o creştere cu 376,35%. 

Pentru reparaţii biserici a 
fost alocată în anul 2006 
suma de 1550,00 mii lei faţă 
de 130,00 mii lei în anul 
2004. Un accent deosebit a 
fost acordat activităţii de 
„sănătate”, alocându-se în 
acest sens, pentru investiţii în 
sistemul sanitar suma de  
1.465,00 mii lei.  

Au fost alocate fonduri 
pentru continuarea investi-
ţiilor  privind dezvoltarea 
alimentarii cu apa potabila a 

localităţilor aferente sistemu-
lui zonal al judeţului Alba, 
respectiv pentru firul doi, 
reabilitarea alimentării cu apă 
potabilă sursa Mihoieşti, lo-
calitatea Câmpeni. 

Pentru susţinerea financi-
ară a tuturor proiectelor de 
investiţii ne-am axat şi pe 
găsirea altor surse de finan-
ţarea în afara fondurilor 
bugetare (venituri proprii) 
respectiv din diferite pro-
grame cu finanţarea neram-
bursabilă şi din surse atrase 
(contractare de împrumuturi). 
În acest sens 2006 a fost con-
tractat un credit obligatar şi/
sau bancar în valoare de 
50,00 milioane lei RON. 

De asemenea a fost 
încheiat un contract cu finan-
ţarea nerambursabilă în cad-
rul programului  Coeziune 
Economică şi Socială – Inun-
daţii în valoarea de 338.970 
euro pentru reabilitarea şi 
reconstrucţia unor unităţi de 
învăţământ din judeţul Alba. 

 În calitate de parteneri 
obligatorii a fost încheiat 
contractul de grant în cadrul 
Proiectului „Împreună pentru 
o educaţie de calitate” cu 
suma de 492.399 euro. 

ACTIVITATEA DIRECTIEI  DEZVOLTARE SI  BUGETE 

Echi librarea bugetelor  locale   
finanţării proiectelor: Con-
siliul local Berghin: 
„Reabilitarea reţelei de apă 
potabilă din localitatea 
Henig”; Consiliul local Al-
bac: organizarea Târgului de 
tur ism rural „Munţi i 
Apuseni”; Consiliul local 
Arieşeni pentru realizarea 
pârtiilor de schi în Staţiunea 
turistica Arieşeni; 
Consiliului local Blaj pentru 
crearea zonei industriale în 

În anul 2006 s-au aprobat 
un număr de 10 hotărâri 
p r i v i n d  ec h i l i b r a r ea 
bugetelor  locale a le 
comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, precum şi a 
bugetului propriu a l 
judeţului, prin care s-a ur-
mărit realizarea următoare-
lor obiective: a) implemen-
tarea programului SAPARD 
în 6 unităţi administrativ 
teritoriale; b) sprijinirea 

municipiul Blaj în scopul 
creării unei zone capabile să 
ofere condiţii optime dez-
voltării unor activităţi de tip 
industrial; c) Susţinerea 
p r o i e c t u l u i  b i l a t e r a l 
romano-francez „Educaţie 
pentru informaţie în mediul 
rural defavorizat”, compo-
nenta: crearea de centre de 
documentare şi informare, 
d) Susţinerea Proiectul 
„Cultura pentru cultura” în 

“Investiţiile 
înregistrează ‘în 

2006 o creştere 
fata de anul 2004 

cu 256,96%, 
pentru drumurile 

judeţene fiind  
alocate fonduri 

în suma de 
35.217,00 mii lei” 
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Veniturile au crescut în 
anul 2006 cu 96,68% faţă 
de anul 2004. 
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vederea reabilitării cămin-
elor culturale; e). Sprijini-
rea comunelor Albac şi 
Arieşeni în vederea atestării 
acestor localităţi ca staţiuni 
turistice; f) Pentru finaliza-
rea proiectului „Împreună 
pentru o educaţie de cali-
tate” ; g) Susţinerea finan-
ciară a proiectelor de 
amenajare a târgurilor de 
animale pentru următoarele 
unităţi administrativ terito-
riale: Horea, Albac, Şibot, 
Ciugud, Jidvei, Lupşa, 
Ocoliş, Ighiu şi Unirea.  
 

În anul 2006, au fost 
colectate prin executare 
silită creanţe bugetare în 
valoare totală de 61.013,76 
lei (49.530 lei  de la per-
soane juridice, 11.483,76 
lei de la persoane fizice), 
reprezentând: amenzi - 
47.600 lei; c-valoare autori-
zaţii speciale de transport 
12.700 lei; contribuţii la 
întreţinerea copiilor pentru 
care s-a dispus măsura de 
protecţie specială pla-

sament 600 lei; majorări de 
întârziere 1.113,76 lei. 

În conformitate cu 
prevederile Codului de pro-
cedură fiscală au fost trans-
mise spre executare silită, 
organelor de specialitate 
competente din raza terito-
rială a altor judeţe, creanţe 
bugetare totalizând 24.000 
lei. S-a întocmit documen-
taţia pentru scoaterea din 
evidenţa curentă şi trecerea 
în evidenţă separată a cre-
anţelor bugetare ale debito-
rilor pentru care s-a consta-
tat starea de insolvabilitate.  

semna o au lucrările: dru-
murile şi podurile judeţene 
- 41,5%, alimentările cu 
apă potabilă în sistem zonal  
şi alimentările cu apă a lo-
calităţilor din mediu rural - 
16,1 %. 

Comparativ cu anul 
2004, în anul 2006, volu-
mul de investiţii alocat 
beneficiarilor de investiţii 
aflaţi în coordonarea CJ 
Alba este de peste 4,57 ori 

Programul de investiţii 
publice prevede realizarea 
unui volum de lucrări în 
valoare de 19.558,60 mii 
lei, din care valoarea pro-
gramată pentru lucrările de 
construcţii-montaj este de 
11.914,40 mii lei, ceea ce 
reprezintă 16,9% din 
bugetul local public al Con-
siliului judeţean Alba. 

În programul de investi-
ţii ponderea cea mai în-

mai mare.  
 Programul investiţiilor pub-

lice, pe anul 2006, cuprinde 10 
beneficiari de investiţii. 

Banii provin în proprţie de 
41,5 la sută din credite interne, 
24,4% din fonduri neram-
bursabile şi credite de la Banca 
Mondială în cofinanţare cu Gu-
vernul României şi Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Alba, şi 
34,0% din alocaţii bugetare.  

ACTIVITATEA DIRECTIEI  DEZVOLTARE SI  BUGETE 

Programul invest i ţ i i lor  publice pe  anu l 2006   

Stra tegia  de dezvol tare a  jude ţului  Alba   
locale municipale, orăşe-
neşti şi comunale din judeţ, 
cu partidele politice ce 
compun consiliul judeţean, 
precum şi cu instituţii pub-
lice, organizaţii nonguver-
n a m e n t a l e ,  a g e n ţ i 
economici, etc.  

În continuare se deru-
lează Faza a - II - a de ela-
borare care va cuprinde vi-
ziunea de dezvoltare, obiec-
tivele şi proiectele de dez-
voltare socio-economică a 

judeţului Alba până în anul 
2013.  

Termenul de realizare al 
acestei faze este luna  iunie 
2007, dar o faza parţială, 
intermediară a acestui vo-
lumva fi disponibilă mai 
repede .  

În conformitate cu grafi-
cul de realizare a strategiei 
de dezvoltare, până în 
prezent a fost executată şi 
predată prima parte a strate-
giei şi anume faza finală de 
diagnosticare a stării actu-
ale de dezvoltare socio-
economică a judeţului 
Alba.  Pentru această etapă 
de elaborare s-au organizat 
o serie de întâlniri de lucru 
de informare şi culegere de 
date, cu autorităţile publice 

“A fost definitivată 
prima parte a 
«Strategiei de 

dezvoltare a judeţului 
Alba 2007-2013», în 
prezent derulându-se 
faza a II-a. Strategia 

va fi finalizată în 
iunie 2007”  
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În anul 2006, au fost colec-
tate creanţe bugetare în 

valoare totală de 61.013,76 
lei 

Colectarea creanţelor 
bugetare  

Pentru elaborarea Strate-
giei de Dezvoltare a 

judeţului Alba s-au or-
ganizat întâlniri de lucru 
de informare şi culegere 

de date. 
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Anul acesta CJ Alba s-a 
implicat active în  sprijini-
rea dezvoltării mediului 
economic din judeţ. Una 
dintre măsurile luate a fost 
crearea unui Compartiment 
de Dezvoltare Economică în 
cadrul CJ Alba. 

D ea s emenea , 
pentru  crearea 
unui parteneriat 
activ şi funcţional 
între administraţia judeţeană 
şi mediul de afaceri s-a con-
stituit Comitetului de dez-
voltare economică a judeţu-
lui Alba, ce are principala 
menire de a stabilii reperele 
necesare fundamentării şi 
luării unor decizii privind 
dezvoltarea economică 
durabilă şi spaţială a judeţu-
lui Alba pe baza unor strate-
gii globale şi sectoriale de 
dezvoltare. 

Comitetul funcţionează 
pe principiul consultării şi 
acordării de sprijin reciproc. 
El va asigura calităţii me-
diului de afaceri şi care va 
contribuila dezvoltarea 
durabilă a judeţului Alba. 

Între obiectivele sale se 
regăsesc activităţi precum: 
ierarhizarea priorităţilor de 
dezvoltare economică a 
judeţului; desfăşurarea unor 
activităţi de lobby pe lângă 
autorităţile publice centrale 
pentru soluţionarea în timp 
util a unor probleme deose-
bite cu care se confruntă 

mediul de afaceri şi cel pa-
tronatal din judeţ; sau 
analizarea propunerilor pen-
tru modificarea şi îmbuna-
tăţirea legislaţiei privitoare 
la mediul economic. 

Consiliul Judeţean Alba 
şi Comitetul pentru Dezvol-
tare Economică au realizat 
în cursul acestui an şi o 
serie de evenimente dedi-
cate mediului de afaceri. 

Astfel, în parteneriat cu 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională CENTRU,  CJ 
Alba a participat la organi-
zarea şi desfăşurarea semi-
narului cu tema „Programe 
Operaţionale 2007-2013 în 
Regiunea Centru”, ce a avut 

ca scop informarea cu privi-
re la priorităţile şi măsurile 
cuprinse în Programelor 
Operaţionale (naţionale şi 
regionale) de dezvoltare.  

O acţiune a fost organi-
zarea seminarului „Fit 4 EU 
Accession, organizat în 
parteneriat cu WBF/GTZ 
România, cu susţinerea Fun-

daţiei Naţionale 
a Tinerilor Man-
ageri. El a avut 
ca tematică ac-
cesarea fon-

durilor structurale, politicile 
de mediu în UE, analiza 
SWOT, bazele managemen-
tului calităţii în companiile 
europene.  

ACTIVITATEA DIRECTIEI  DEZVOLTARE SI  BUGETE 

Dezvoltar ea rurală   

 Comitetu l pent ru  Dezvolta re 
Economică  a l  jude ţu lui  Alba 

Astfel,  prin Compartimen-
tul de Dezvoltare Rurală, s-
au organizat mai multe sesi-
uni de lucru sprijinite de  
Serviciul Tehnic German 
(GTZ),  InWent Germania 
şi Direcţia pentru Agricul-
tură şi Dezvoltare Rurală 
Alba, sesiuni care au avut 
drept scop susţinerea proce-
sului de dezvoltare rurală  în 
judeţul Alba şi pregătirea 
pentru accesarea fondurilor 
destinate dezvoltării rurale.  

O atenţie deosebită a fost 
acordată apelului pentru 
candidatură  lansat subregi-

Activitatea privind dez-
voltarea rurală s-a concen-
trate în acest an pe crearea 
şi formarea structurilor pen-
tru implementarea progra-
mului LEADER în judeţul 
Alba şi pe demararea acţi-
unilor necesare înfiinţării 
Comitetului pentru Dezvol-
tare Rurală a judeţului Alba. 

unilor de Ministerul Agri-
culturii, în vederea formării 
reprezentanţilor acestor teri-
torii pentru implementarea 
Programului LEADER în 
România. La nivelul judeţu-
lui Alba, sau constituit şi au 
fost selectate 6 subregiuni şi 
anume: subregiunea Apu-
seni, subregiunea Trascău, 
subregiunea "16 pentru Eu-
ropa", subregiunea Blaj, 
subregiunea Sebeş, şi sub-
regiunea Aiud-Rimetea, 
pentru fiecare dintre acestea 
fiind desemnată câte o per-
soană care va beneficia de 

“Anul acesta CJ Alba 
s-a implicat active în  
sprijinirea dezvoltării 
mediului economic din 
judeţ. Printre măsurile 
luate a fost crearea 
unui Compartiment de 
Dezvoltare Economică 
şi înfiinţarea 
Comitetului de 
dezvoltare economică 
a judeţului Alba” 
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Comitetul pentru Dezvoltare 
Economică al judeţului Alba  
funcţionează pe principiul 
consultării şi acordării de 
sprijin reciproc. 

Dezvoltarea economică  

Comitetul pentru Dezvoltare 
Rurală va participa la elabo-
rarea unei strategii în part-
eneriat cu factorii responsa-
bili din mediu rural. 

formare profesională pentru 
implementarea LEADER. 

Constituirea „Comitetul 
de dezvoltare rurală” a avut 
ca principal  scop. Până 
acum, alături de exploatat-
ţiile agricole reprezentative 
din judeţ au fost dezbătute 
măsuri concrete pentrz dez-
voltarea rurală a judeţului 
Alba.  

 Acest organism va par-
ticipa la elaborarea unei 
strategii de dezvoltare 
rurală a judeţului în part-
eneriat cu toţi factorii re-
sponsabili din mediu rural.  
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luni le septembrie ş i 
octombrie, fonduri în 
valoare de cca. 720,56 mii 
lei. Disponibilul de fonduri 
rămas pentru anul curent, 
permite finanţarea în 
continuare în bune condiţii   
a programului prevăzut.

      În cursul anului 2006, 
s-a definitivat Actul consti-
tutiv al SC „Parc Indus-
trial Blaj – Alba” S.A., s-
au nominalizat membri 
Adunării Generale a Ac-
ţionarilor, şi s-au ales mem-
bri Consiliului de adminis-
traţie al cărui preşedinte 
este directorul societăţii. CJ 
Alba a virat întreaga sumă 
de 83.629,00 lei  repre-
zentând contribuţia sa 
bănească la capitalul so-
cietăţii. Până în prezent, la 
Parcul Industrial Blaj – 

Programul  “Cornul ş i  
Laptele”  

Asist enţă  soc ia lă   

menta politici de dezvol-
tare.  

De asemenea, a fost 
iniţiat proiectul „ Info Ru-
ral” cu scopul  de a îmbu-
nătăţi  practicile de bună 
guvernare în comunităţile 
rurale prin promovarea 
transparenţei decizionale şi 
practicilor participative de 
a implica cetăţenii în 
procesul de luare a deciziei  

O altă activitate care s-a 
bucurat de un real success, 
deşi s-a aflat doar la prima 
ediţie, a fost Bursa proiec-
telor comunitare. Acţiunea 
a cumulat contribuţii în va-
loare de 46.500 lei din par-
ea firmelor, administraţiei 
publice locale, de la per-
soane fizice şi s-au materi-
alizat în servicii, materiale, 
produse şi bani. Fondurile 
alocate fac ca 8 proiecte 
ale unor organizaţii non 
profit din judeţul Alba să 
poată fie puse în practică în 
perioada imediat urmă-
toare.  

 În cadrul acestei acţi-
uni, Consiliul Judeţean 
Alba a investit pentru 
proiectul “Palatul tuturor 
copiilor” ce se va derula 
prin Palatul Copiilor Alba 

Iulia. Proiectul îşi propune 
publicarea unei cărţi a insti-
tuţiei, a unor pliante, afişe 
şi alte materiale promoţion-
ale.

În anul curent au început 
să prindă contur activităţile 
cuprinse în Planul judeţean 
anti-sărăcie şi de incluziune 
socială.  

Astfel, a continuat pro-
gramul de pregătire şi in-
formare „Sprijin  pentru 
dezvoltare  socială în co-
munităţile locale”,  prin or-
ganizarea unui curs de for-
mare a unor agenţi de dez-
voltare rurală pentru toate 
cele 67 de comune ale jude-
ţului. Activitatea are drept 
scop întărirea capacităţii 
administraţiilor  publice 
locale de a adopta şi imple-
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4250,0 mii lei a costat în 
anul financiar 2006 laptele 
şi cornul celor 27.500 de 
elevi din şi preşcolari din 

judeţul Alba 

     Consiliului Judeţean 
Alba a acordat sprijin 
financiar, în anul 2006, unui 
număr de 117 unităţi de cult 
din judeţul Alba, în valoare 
totală de 1550,00 mii lei.  

Acordarea acestor sume 
s-a făcut în baza docu-
mentaţiilor întocmite şi la 
propunerea unită ţ i lor 
centrale de cult.  

Până în prezent au mai 
fost depuse un număr de 37 
de documenta ţ i i  de 
solicitare de sprijin 
financiar de către unităţi de 
cult din judeţul Alba.  

Cultele religioase  

În Programul  „Laptele 
şi cornul”, sunt cuprinşi 
estimativ, 27.500 de elevi 
din clasele I-IV şi preşco-
laridin cca. 700 de şcoli şi 
grădiniţe din judeţul Alba.  

Pentru anul financiar 
2006, pentru realizarea 
acestui program sunt 
alocate fonduri în valoare 
de 4250,0 mii lei, din care 
până la finele lunii 
octombrie au fost cheltuite 
3.356,0 mii lei. Pentru anul 
şcolar 2006-2007, început 
la data de 15 septembrie 
2006, au fost cheltuite pe 

La Bursa Proiectelor Comu-
nitare, CJ Alba a investit 
pentru  “Palatul tuturor 

copiilor” 

Agenţii economici  

defineşte strategia de dez-
voltare a infrastructurilor 
aferente serviciilor publice 
de apă potabilă, canalizare 
şi epurare, pe următorii 25 
de ani, pentru toate localită-
ţile cu peste 2000 de lo-
cuitori din judeţul Alba. 
Prin programul de investiţii 
pe anul 2006 a fost apro-
bată alocarea de la buget a 
unor fonduri în valoare de 
2.750,0 mii lei pentru con-
tinuarea lucrărilor la obiec-
tivele de invest i ţ i i : 
„dezvoltarea alimentării cu 
apă potabilă a localităţilor 
aferente sistemului zonal al 
judeţului Alba - sursa râul 
Sebeş” cu o  valoare de 
program pe anul 2006 de 
1.600,0 mii lei. Până la 
această dată s-au realizat 
plăţi în valoare de 1.646,8 
mii lei; precum şi la obiec-
tivul „reabilitarea alimen-
tării cu apă potabilă sursa 
Mihoieşti-Câmpeni”, cu o 
valoare de program de 
1050,00 mii lei, din care s-
au efectuat plăţi pe 11 luni 
ale anului current, în 

Alba s-a realizat Planul 
urbanistic zonal, urmând ca 
în perioada decembrie 2006 
-  ianuarie 2007 să se real-
izeze proiectul tehnic pen-
tru utilităţi. Valoarea esti-
mată a lucrărilor ce trebuie 
executate în anul 2007 este 
de 5.975.000 lei. 

Tot în anul 2006 s-a 
început redactarea docu-
mentelor necesare înfiin-
ţării unui parc industrial la 
Aiud,  unde acţionar este şi 
CJ Alba. Întrucât încă nu s-
au  definitivat lucrările de 
evaluare a terenului pe care 
se va amplasa parcul indus-
trial, constituirea societăţii 
se va finaliza în anul 2007. 
Aportul CJA la capitalul 
social al societăţii comer-
ciale va fi în numerar. 

La SC „Arieşeni Alba„ 
S.A. s-a întocmit Actul 
constitutiv al acesteia, ur-
mând ca terenul necesar 
realizării pârtiilor de schi să 
fie scos din circuitul for-
estier. 

SC „APA CTTA„ a 
elaborat şi implementat în 
cadrul firmei un Plan de 
afaceri pentru perioada 
2006 – 2008 şi este în fază 
finală un Master Plan, care 
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valoare de 908,2 mii lei. 
SC „DPL„ S.A a luat în 

anul 2006 o serie de decizii 
importante pentru relansarea 
economică a societăţii. Per-
sonalul unităţii a fost redi-
mensionat prin reducerea 
personalului indirect pro-
ductiv şi reorganizarea echi-
pelor la punctele de lucru, 
precum şi prin reducerea 
numărului de posturi TESA 
şi suplimentarea numărului 
de personal direct productiv. 
Aceasta a dus la creşterea 
productivităţii muncii de la 
52.945 lei/persoană la 
83.140 lei/ persoană; 

Deasemenea, s-a efectuat 
recuperarea creanţelor re-
stante şi plata datoriilor is-
torice care în trimestrul IV 
2004 au fost de 1.792,2 mii 
lei, sumă achitată integral în 

anul 2005. Pentru datoriile 
la  bugetul consolidat al 
statului s-a depus la Admin-
istraţia Finanţelor Publice 
Alba, grafic de plată a dato-
riilor acumulate în perioada 
anilor 2003 – 2004 în 
valoare de 3.065,2 mii lei,  
reuşindu-se ca la finele lunii 
decembrie 2006 să se achite 
întreaga datorie, rămânând 
de achitat în anul 2007 
suma de 1.500,o mii lei 
reprezentând accesorii la 
impozitele şi contribuţiile 
neachitate în perioada 2003 
– 2004. 

Dacă în anii 2003 şi 
2004 activitatea societăţii s-
a finalizat cu pierdere, din 
anul 2005 activitatea s-a 
îmbunătăţit obţinând profit 
în sumă de 764,5 mii lei şi 
în 2006 se estimează 

ACTIVITATEA DIRECŢIA RELAŢII  PUBLICE ŞI  
INFORMATICĂ  

moniul cultural, tineret, re-
latiile publice, relatiile inter-
nationale, informatizare, 
gospodarirea bunurilor din 
dotare, intretinerea si ex-
ploatarea parcului auto pro-
priu. 

Este o componentă im-
portantă a aparatului de spe-
cialitate care asigură gospo-
dărirea bunurilor din dotare, 
întreţinerea şi exploatarea 
parcului auto.   

Personalul serviciului a 
efectuat interventii si a tinut 
permanent legatura cu uni-
tatile administrativ teritori-
ale din judet ca urmare a 
gestionarii rapoartelor si 
informarilor primite de la 
Administratia Nationala a 
Apelor Romane si a Inspec-
toratului Pentru Situatii de 
Urgenta al judetului Alba; a 
acordat asistenta de spe-

Anul 2006 a însemnat şi 
în cazul Direcţiei Relaţii 
Publice şi Informatică, un 
an al reorganizării activită-
ţii, ca urmare a necesităţilor 
identificate şi a noilor cer-
inţe legislative. S-a impus 
deci modificarea structurii 
organizatorice a direcţiei, 
respectiv înfiinţarea unor 
compartimente noi. Astfel 
noua structură cuprinde: 
Serviciul administrativ; 
Biroul informare, relatii 
publice şi coordonarea con-
siliilor locale; Comparti-
mentul informatica; Com-
partimentul relatii interna-
tionale; Compartimentul 
institutii publice de cultura 
si patrimoniu cultural; Com-
partimentul tineret, invata-
mant, raporturi interinstitu-
tionale; Compartimentul 
achiziţii publice. 

DRPI este cea care 
asigura coordonarea activi-
tatilor privind cultura, patri-

cialitate Consililor locale si 
Serviciilor publice pe linia 
aplicarii unor acte norma-
tive.De asemenea, s-au ur-
marit si aplicat noile regle-
mentari in domeniul achiz-
itiilor publice si serviciilor. 

Periodic s-a inventariat 
patrimoniul CJ Alba, Cen-
trului Militar Judetean Alba 
si Inspectoratului Pentru 
Situatii de Urgenta al jude-
tului Alba. In cadrul re-
latiilor de parteneriate si 
conventii oficiale incheiate 
intre CJ Alba si regiuni din 
alte state ale lumii s-a asigu-
rat primirea unor delegatii 
oficiale din Ungaria, Ger-
mania, Anglia, Grecia, 
Spania, Republica Moldova, 
Franta, Portugalia, Austria, 
China. 

S-a urmarit incadrarea in 
normele legale ale parcului 
auto din dotarea Consiliului 
judetean Alba precum si a 
consumului de carburanti.  

“Reducerea  
personalului 
indirect, reducerea 
personalului TESA 
şi suplimentarea 
personalului    
productiv a făcut ca 
productivitatea 
muncii la DPL SA să 
crească de la 52.945 
lei/persoană, la 
83.140 lei/persoană.  
În anul 2006 se 
prognozează un 
profit de  proximativ 
3 milioane de lei.” 
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2.900,0 mii lei.  
SC ”Parcul Industrial 

Cugir” S.A. are 39 societăţi 
comerciale care au spaţii 
închiriate în parcul industrial 
şi anume 21.603,64 mp. 
clădire şi 4.074,45 mp teren.  

De la începutul activităţii, 
fiecare exerciţiu financiar s-a 
finalizat cu profit, deci  so-
cietatea este rentabilă, activi-
tatea desfăsurându-se prin 
autofinanţare. În anul 2006, 
CJ Alba a aprobat majorarea 
capitalului social al societăţii 
cu  suma 650,0 mii  lei pentru 
realizarea unor investiţii care 
constau în separarea utilităţi-
lor  de S.C. U.M. Cugir S.A. 

Serviciul  
Administrativ 

“Ca urmare a 
necesităţilor 
identificate şi a noilor 
cerinţe legislative,s-a 
impus modificarea 
structurii 
organizatorice a 
Direcţiei Relaţii 
Publice şi 
Informatică, înfiinţ-
ndu-se noi 
compartimente.” 
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În anul 2006 s-au înreg-
istrat 150 de petiţii, din care 
75% au fost adresate direct 
CJA, iar restul au fost prim-
ite prin intermediul altor 
instituţii şi autorităţi 
(Preşedinţia României, In-
stituţia Prefectului-Judeţul 
Alba, Ministerul Sănătăţii, 
Ministerul Mediului ş.a.) 

Din numărul total de 
petiţii, doar 60% au fost de 
competenţa CJA, celelalte 
fiindu-ne adresate fără a fi 
de competenţa instituţiei. 
Acestea au fost redirijate, 
petenţii fiind informaţi asu-
pra parcursului solicitării 
lor. Problematica abordată 
frecvent în aceste petiţii a 
cuprins: solicitări de spon-
sorizări şi ajutoare sociale; 
reclamaţii privind diminu-
area sau neacordarea ajuto-
rului social de către pri-
mării; nemulţumiri privind 
ajutoarele acordate în urma 
inundaţiilor; cereri de lo-
curi de muncă; solicitări de 
locuinţe; neplata însoţito-
rilor persoanelor cu handi-
cap; revendicări de terenuri 

agricole; solicitări de inter-
venţii pentru refacerea in-
frastructurii rutiere. 

Din numărul total de 
petiţii, 14% sunt reclamaţii 
referitoare la activitatea 
Comisiei de expertiză pen-
tru încadrarea în grad de 
handicap, respectiv la 
modul de soluţionare a 
dosarelor de încadrare în 
grad de handicap.  Acelaşi 
procent este reprezentat şi 
de solicitările pentru 
refacerea infrastructurii 
rutiere Răspunsul la petiţii 
a fost întocmit şi expediat 
în termen, pe parcursul 
anului 2006 neexistând  
reclamaţii privind activi-
tatea de soluţionare a peti-
ţiilor din această perioadă. 

În 2006 s-au înregistrat 
şi 120 de solicitări de infor-
maţii publice. S-a constatat 
o creştere a solicitărilor de 
baze de date cu date de 
contact ale diverselor insti-
tuţii care funcţionează pe 
raza judeţului nostru.  

Pe lângă solicitările 
scrise, au fost înregistrate şi 
un număr de 30 audienţe, 
care au avut aproximativ 
aceeaşi tematică cu petiţiile 
scrise.  

În ceea ce priveşte 

asigurarea consultanţei pen-
tru consiliile locale, aces-
tora li s-au solicitat-
domeniile de interes în care 
ar dori consultanţă, iar pe 
baza solicitărilor acestora 
am întocmit un program de 
consultanţă. Scopul urmărit 
a fost, ca la fiecare depla-
sare în teritoriu să existe 
specialişti din cadrul com-
partimentelor de speciali-
tate care să poată răspunde 
la toate întrebările şi solici-
tările de la faţa locului.  În 
situaţiile în care au apărut 
modificări legislative care 
presupuneau prelucrări su-
plimentare am organizat 
întâlniri în teritoriu, pe 
zone geografice.   

Un alt obiectiv în a cărui 
realizare a fost implicat 
direct acest birou, este 
proiectarea şi implemen-
tarea standardului de ciliate 
SR EN ISO 9001:2001. 
Până în prezent s-au reali-
zat mai multe etape din 
acest process, urmând ca în 
anul 2007 să aibă loc certi-
ficarea ISO 9001.

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 comu-
nicare cu mass-media na-
ţională, iar Consiliul Jude-
ţean Alba a avut o prezenţă 
permanentă în cadrul fluxu-
lui de ştiri local, judeţean, 
regional şi naţional.  

       Relaţia cu mass-media 
judeţeană şi naţională s-a 
desfăşurat pe parcursul 
acestui an sub semnul 
transparenţei totale şi al 
operativităţii.  

Pentru că prin interme-
diul mass-media informaţia 
ajunge la cetăţean – benefi-
ciarul final al măsurilor 
adoptate de administraţie – 
am urmărit în permanenţă 
ca informaţiile să fie cât 

Colaborarea cu mass-
media a fost foarte bună şi 
a asigurat o refelectare 
corectă a activităţii desfăşu-
rate de Consiliul judeţean 
Alba.  

ACTIVITATEA DIRECŢIA RELAŢII PUB LICE ŞI INFORMATICĂ  

Rela ţ ia  cu  mass-media  

“În anul 2006 
Consiliile Locale 

au primit 
consultanţă şi 

îndrumare în baza 
unui program 

alcătuit  pe baza 
solicitărilor 

acestora” 
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Biroul Informare, 
Relaţii Publice şi 

Coordonarea 
Consiliilor Locale  

În anul 2006 au fost pri-
mate 150 de petiţii, 120 de 

solicitări de informaţii 
publice şi au fost acordate 

30 de audienţe. 
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Activitatea comparti-
mentului, în anul 2006, a 
vizat dezvoltarea, consoli-
darea şi aprofundarea re-
laţiilor de cooperare descen-
tralizată existente între Con-
siliul judeţean Alba şi part-
enerii săi. 

 În ceea ce priveşte re-
laţiile cu Ungaria, anul 
acesta au avut loc mai multe 
delegaţii: în judeţul Tolna, 
24 – 28 ianuarie; tabără 
copii, judeţul Tolna,  14 – 
21 august; delegaţie alegeri, 
judeţul Tolna, 29 sept. – 2 
oc t omb r i e ;  de l ega ţ i e 
Vintour, Balatonföldvár, 3 – 
7 octombrie; delegaţie în 
judeţele Tolna şi Bács-
Kiskun 13 – 19 noiembrie; 
delegaţie Debrecen, IN-
NOVA, 14 – 17 noiembrie. 

 Astfel, a a fost reluată 
cooperarea dintre Camera 
de Comerţ, Industrie şi Ag-
ricultură Alba şi Camera de 
Comerţ şi Industrie Tolna; 
s-a realizat o cooperare între 
Universitatea „1 Decembrie 
1918” şi Facultatea Illyés 
Gyula din Szekszárd, Tolna 
(din cadrul Universităţii 
Pécs) concretizată prin sem-
narea unui Acord bilateral 
de colaborare instituţională 
şi un contract Erasmus op-
eraţional / finanţat în anul 
şcolar 2006 - 2007. 

În urma unor contacte 
avute cu Fundaţia judeţului 
Bács-Kiskun pentru promo-
varea întreprinzătorilor s-a 
lansat posibilitatea unei co-
operări în domeniul inova-
ţiei, judeţul Alba având 
posibilitatea de a se integra 
în reţeaua europeană a BIC-
urilor (Business & Innova-
tion Center).  

În cadrul parteneriatul 
semnat între ADR CEN-
TRU ş i  ADR Sud-

Transdanubiană din Ungaria 
s-a pornit o cooperare la 
nivel judeţean între Alba şi 
Tolna pe domeniul vini-
viticol. S-a decis ca în prima 
fază să se identifice sursele 
de finanţare pentru posibile 
cooperări în ce priveşte 
Proiectul Drumul Vinului. 

Deasemenea, în urma 
derulării Proiectului Pilot 
ARE de Evaluare Reciprocă 
în domeniul dezvoltării 
economice în judeţul Alba, 
specialişti ai judeţului Alba 
au fost invitaţi la o vizită de 
studiu la Debrecen pentru a 
cunoaşte structura de or-
ganizare şi funcţionare a 
Agenţiei INNOVA care 
activează în domeniul 
cercetării şi inovaţiei. 

În cazul Germaniei, 
cooperarea fructuoasă dintre 
Regiunea Centru şi Landul 
Brandenburg şi iniţiativele 
venite din partea CJ Alba au 
creat oportunitatea deschi-
derii unui birou de coop-
erare româno-germană în 
Alba Iulia – CASA BRAN-
DENBURG, acest Birou 
urmând să devină de interes 
regional acoperind domenii 
cum ar fi: dezvoltarea 
economică, atragerea de 
investitori, turism, inte-
grarea socială a vârstni-
cilor;deasemenea, este în 
pregătire un protocol de 
cooperare între judeţul Alba 
ş i  j u d e ţ u l  D a h me -
Spreewald, accentul colabo-
rării urmând să se pună pe 
domeniile economic, social 
şi turism. 

În Germania a fost efec-
tuată o delegaţie în Landul 
Brandenburg,  jude ţul 
Dahme Spreewald, în pe-
rioada 18 – 27 februarie. 

În ceea ce priveşte relaţia 
cu Ansamblul Regiunilor 
Europene (ARE), având în 
vedere colaborarea eficientă 
între judeţul Alba şi ARE, 

precum şi sprijinului acor-
dat Biroului ARE din Alba 
Iulia, s-a hotărât ca judeţul 
nostrum să primească ace-
laşi statut în cadrul struc-
turilor ARE ca si celelalte 
două regiuni gazde a 
birourilor ARE (Bruxelles-
ul şi Strassbourgul). Pro-
punerea de membru perma-
nent al Biroului ARE a 
judeţului Alba s-a făcut la 
şedinţa Biroului din Samara 
şi a fost consfinţită de Adu-
narea Generală ARE de la 
Palma de Mallorca. 

De asemenea, judeţul 
Alba a devenit membru în 
Comitetul de Organizare a 
Şcolii de Vară din anul 
2007 de la Devon (Anglia). 
Această oportunitate va 
oferi printre altele posibili-
tatea ca judeţul Alba să-şi 
promoveze în Marea Brita-
nie potenţialul turistic şi 
posibilităţile de investiţii. 

Ca urmare a lansării 
Proiectului  de Evaluare 
Reciprocă în domeniul dez-
voltării economice, judeţul 
Alba a fost ales să participe 
în faza pilot al acestui 
proiect (alături de Dubrov-
nik-Neretva şi Odessa). 
Judeţul Alba este şi unul din 
semnatarii iniţiativelor de 
lansare a unui portal de tu-
rism european şi promovare 
a potenţialului turistic al 
regiunilor membre ARE.  

Deplasări au avut loc 
anul acesta după cum ur-
mează: la Viena, PER, 04 – 
08 aprilie; stagiu de pre-
gătire, Strasbourg, 5 – 19 
mai; Birou ARE, Sarajevo 
14 – 18 iunie; Trieste, PER,  
12 – 18 octombrie; Birou 
ARE, Samara 17 – 22 oc-
tombrie; Adunarea Generală 
ARE, Palma de Mallorca 6 
– 12 noiembrie. 

Relaţiile cu Franţa, s-au 
desfăşurat în principal sub 
semnul protocolului de 

“Anul 2006 a 
vizat dezvoltarea 
şi aprofundarea 
relaţiilor dintre 

CJ Alba şi 
partenerii săi 

externi, 
obţinându-se 

rezultate notabile” 
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Activitatea foarte bună a Birou-
lui de la Alba Iulia a făcut ca 
judeţul Alba să aibă o poziţie 
privilegiată în cadrul ARE. 

Relaţia foarte bună cu Ungaria a 
permis cooperarea în domeniul 
inovaţiei, judeţul Alba având 
posibilitatea de a se integra în 
reţeaua europeană a BIC. 

ACTIVITATEA DIRECŢIA RELAŢII PUB LICE ŞI INFORMATICĂ  

Compartimentul Relaţii 
Internaţionale 
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profesionale între cetăţenii 
judeţului Alba, cetăţenii 
departamentului La Man-
che sau ai altor departa-
mente din Republica 
Franceză. 

Relaţia cu Franţa a mai 
însemnat şi participarea la 
elaborarea Protocolului de 
cooperare în domeniul dez-
voltării rurale între CJ Alba 
şi Departamentul Rhône 
din  Republica Franceză, 
precum şi efectuarea 
demersurilor pentru ader-
area CJ Alba la Asociaţia 
Internaţională a Regiunilor 
Francofone. 

În domeniul relaţiilor 
internaţionale, alte contacte 
au avut loc anul acesta cu 
Italia – Provincia Alessan-
dria, unde o delegaţie a CJ 
Alba s-a aflat pentru câteva 
zile pentru a anliza posibili-
tatea elaborării unui proto-
col de cooperare între 
această provincie şi judeţul 
Alba. 

  Deasemenea,  anul 
acesta s-au revigorat re-
laţiile cu China – Provincia 
Gansu, relaţii demarate în 
anul 2004.  

În ceea ce priveşte 
Ansamblul Regiunilor Eu-
r o p e ne  Vi t i v i n i c o l e 
(AREV), s-a participat în 
perioada 7-9 aprilie 2006,  
în Regiunea autonomă a 
Tyrolului de Sud, la cea de-
a XIV-a Sesiuni Plenare şi 

la cel de-al XIX-lea Con-
siliu Internaţional al 
AREV. De relaţia foarte 
bună cu acest for interna-
ţional a profitat şi proiectul 
“Drumul vinului“. Dease-
menea, Festivalul Stru-
gurele de Aur, a fost pro-
movat pe plan internaţional.  

O altă deplasare a con-
stituit-o participarea la cea 
de-a XX-a Întâlnire Consil-
iului Internaţional AREV 
desfăşurat la Brno în 26-28 
iulie 2006. 

Alte activităţi ale com-
partimentului au fost par-
ticiparea la masa rotundă 
„Spre Eficienţă Energetică 
p e n t r u  D e z v o l t a r e 
Economică Regională” şi la 
ceremonia de semnare a 
Declaraţiei „Regiuni Euro-
pene pentru Eficienţă Ener-
getică  şi Surse Regener-
abile de Energie” de la 
Bruxelles – Belgia, partici-
parea la cea de-a XXXIII-a 
ediţie a Festivalului Inter-
naţional “Culturile lumii“, 
Gannat, Franţa, 20-23 iulie 
2006; asigurarea logisticii 
necesare derulării semina-
rului „Fit 4 EU Accession”; 
participarea la diverse 
seminare şi cursuri de for-
mare interne şi internaţion-
ale; traduceri de diverse 
documente. 

prietenie şi colaborare sem-
nat cu departamentul la 
Manche. Anul acesta s-a  
efectuat o vizita din partea 
CJ Alba în la Manche, în 
lunile aprilie. Această vizită 
a fost urmată de două de-
plasări ale unor delegaţii 
ale Consiliului General al 
Departamentului La Man-
che în judeţul Alba, în 
lunile iunie şi  decembrie. 

Cei doi parteneri au ho-
tărât să elaboreze o strate-
gie de cooperare bazată pe 
axe comune, pentru pe-
rioada 2007 – 2009, în ve-
derea elaborării de proiecte 
cu finanţare internă şi ex-
ternă. 

Relaţia cu Departamen-
tul la Manche s-a concreti-
zat şi în realizarea proiectu-
lui „Înfiinţarea a două noi 
agenţii de energie în depar-
tamentul La Manche 
(Franţa) şi judeţul Alba 
(România)”, proiect depus 
spre finanţare Agenţiei Eu-
ropene pentru Energie In-
teligentă.  

Deasemenea, a fost con-
stituită asociaţia „Alba – 
Manche Împreună”, în care 
CJ Alba este membru fon-
dator, asociaţie ce are ca 
obiective iniţierea, coor-
donarea şi derularea unor 
proiecte în domenii ca: 
tineret, cultură, educaţie, 
mediu, social, turism, 
iniţierea de relaţii umane şi 

www.cjalba.ro, site ce con-
ţine informaţii actualizate 
permanent cu date referi-
toare la: anunţurile privind 
şedinţele de consiliu; 
minuta fiecărei şedinţe de 
consiliu; hotărârile adoptate 
de consiliul judeţean; anun-
ţuri concursuri; anunţuri 
achiziţii publice; declaraţii 
avere şi interese pentru 

Unul din obiectivele 
prioritare ale compartimen-
tului a fost furnizarea de 
informaţii şi servicii pub-
lice, prin intermediul mi-
jloacelor electronice, în 
vederea trecerii de la o ad-
minstraţie tradiţională la  
administraţie electronică.      

Astfel, s-a realizat site-
u l  C J  A l b a  -  

aparatul propriu, consilieri 
judeţeni, consilieri locali; 
comunicate presă; noutăţi; 
informaţii privind bugetul 
propriu al judeţului Alba; 
informaţii publice; apar-
tenenţa politică a aleşilor 
locali; formulare on-line. 

Toate acestea au con-
tribuit la îmbunătăţirea re-
laţiei dintre cetăţean şi ad-

Compart i mentu l  In for mat ică  
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Site-ul CJ Alba, www.cjalba.ro 
conţine informaţii actualizate 
permanent cu date de interes 

general. 

Relaţia cu Departamentul la 
Manche s-a concretizat şi în 

realizarea unui proiect ce are ca 
temă energiile inteligente 

Compartimentul Relaţii Internaţionale 
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ministraţia publică jude-
ţeană, prin furnizarea unor 
informaţii prompte, corecte, 
complexe şi actuale. 

De asemenea în această 
perioada s-a asigurat desfăş-
urarea procedurilor de 
achiziţii publice, pentru lici-
taţiile ce impun utilizarea 
sistemului electronic; înscri-
erea în Sistemul Electronic 
Naţional a formularelor ad-
ministrative;  inscrierea şi 
gestionarea informaţiilor 
necesare pentru asigurarea 
transparenţei  în domeniul 
achiziţiilor publice de ser-

vicii de publicitate; de-
clararea achiziţiilor efectu-
ate de către Consiliul jude-
tean in  cadrul portalului de 
Achiziţii publice al Minis-
terului Finanţelor Publice. 

S-a acordat asistenţă 
celor 23 de consilii locale 
din judeţ, în etapele de im-
plementare şi de întocmire a 
raportului final, în cadrul 
proiectelor de modernizare 
pentru dezvoltarea adminis-
traţiei la nivel local. 

Una din preocupările 
permanente ale comparti-
mentului a constituit-o men-
tenanţa infrastructurii hard-
ware, prin punerea în funcţi-
une şi configurarea tehnicii 
de calcul nou achiziţionate;  

extinderea reţelei de calcu-
latoare din cadrul consiliu-
lui judeţean; întreţinerea 
reţelei de calculatoare în 
vederea funcţionării acesteia 
la parametrii optimi; asis-
tenţă privind utilizarea 
tehnicii de calcul.  

În anul 2006 s-a instalat 
o nouă centrală telefonică, 
pentru a cărei bună func-
ţionare a fost necesară 
refacerea integrală a reţelei 
interne de telefonie. Asigu-
rarea unor comunicaţii de 
inaltă calitate intre compar-
timentele CJ a necesitat re-
alizarea unei reţele structu-
rate, cu o lungime de 
aproximativ 3120 m de 
cablu. Aceasta activitate a 

plan de acţiuni, proiecte 
pentru anul 2007; întâlnire 
de informare asupra fon-
durilor structurale cu 
reprezentanţi ai Ministerului 
Culturii şi Cultelor; Organi-
zarea sesiunii de comunicări 
ştiinţifice “Autoritatea 
critică în istoriografie şi în 
i s tor iogra f ia  li terară ; 
Cafeneaua literară “Disco-
bolul“; Informare, strange-
rea de materiale pentru re-
alizarea broşurii “Personali-
tăţile judeţului Alba“; Sta-
bilirea de contacte cu Aso-
ciaţii culturale, ONG-uri din 
judeţ în vederea stabilirii 
unor acţiuni commune; Sta-
bilirea de contacte cu Aso-
ciaţia “Les Rencontres“ în 
vederea afilierii noastre ca 
membru; Participarea la 
seminarul “Malraux“, Cul-
tura şi fondurile structurale.

Acest compartiment nou 
înfiinţat s-a implicat în mai 
multe activităţi de mare am-
ploare între care se remarcă: 
Inaugurarea filialei Alba – 
Hunedoara a Uniunii Scrii-
torilor din România – 17 
noiembrie 2006; Organiza-
rea “Congresului spirituali-
tăţii româneşti sau Inau-
guarea muzeelor săteşti din 
judeţul Alba. 

Deasemenea, angajaţii 
compartimentului au mai 
realizat centralizarea planu-
lui de acţiuni şi a evenimen-
telor culturale în vederea 
stabilirii  calendarului even-
imentelor culturale ale insti-
tuţiilor subordonate; Cen-
tralizarea planului de acţiuni 
şi a evenimentelor culturale 
în vederea stabilirii  calen-
darului evenimentelor cul-
turale ale primăriilor din 
judeţul Alba; stabilirea unui 

“Judeţul Alba 
va fi primul 

judeţ  în care 
fiecare comună 

va avea 
amenajată câte 

o expoziţie 
etnografică” 
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Adevărate bijuterii ale artei şi 
tradiţiei populare sunt strânse 
în expoziţiile etnografice 
săteşti. 

fost realizata cu forţe pro-
prii,  printr-un efort concen-
trat, ceea ce a dus la econo-
misirea unei importante 
sume de bani. 

În această perioadă com-
partimentul a contribuit la 
elaborarea şi realizarea unui 
mare număr de materiale 
promoţionale pentru eveni-
mentele organizate de către 
Consiliul judeţean Alba  – 
CD-uri, invitaţii, afişe, dip-
lome, broşuri precum şi pre-
lucrări de diverse docu-
mente,  scanări materiale 
pentru revista presei, colec-
tare şi centralizare de infor-
maţii referitoare la diverse 
activităţi economice, so-
ciale, culturale.    

Compar t imentu l 
Informa t ică  

Compart imentu l Inst i tu ţ i i  Pub lice de 
Cu ltură  ş i  Pat rimoniu Cultura l 

     De asemenea, nou înfiin-
ţat, acest compartiment a 
derulat o serie de întâlniri şi 
dezbateri cu factorii de 
decizie pentru sprijinirea 
organizaţiilor de tineret şi 
identificarea de programe 
pentru tineret, pe anul 2007. 

Prin intermediul acestui 
compartiment s-a realizat 
conform Legii nr. 350/2005 
un program cu licitaţie de 
proiecte care s-a finalizat 
prin atribuirea a două con-
tracte de finanţare, având ca 
obiecte de activitate promo-
varea de manifestări spor-
tive pentru tineri (Asociaţia 
sportivă Performanţa Alba 
şi Asociaţia judeţeană de 
Radioamatorism Alba).  

Compartimentul tineret, 
invatamant, raporturi 

interinstitutionale 
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Serviciului Public Sal-
vamont Alba şi-a organizat 
activitatea prin încheierea 
unui contract civil de 
prestări de servicii cu Aso-
ciaţia “Salvamont” Alba, 
dar şi prin sporirea număru-
lui de salvatori montani 
angajaţi în cadrul serviciu-
lui. Acest fapt a fost nece-
sar în condiţiile unei su-
prafeţe foarte mari de trasee 
turistice ce trebuiesc 
acoperite, unele din ele cu 
grad mare de dificultate şi 
în condiţiile creşterii numă-
rului de turişti ce îşi petrec 
sejurile în judeţul Alba. 

Serviciul Public Salva-
mont Alba, îşi desfăşoară 
activitatea în zona montană 
a întregului judeţ, cuprin-
zând în acest areal Muntii 
Sureanu, Muntii Metaliferi, 
Muntii Trascau, Muntii 
Bihor si o parte din Mun-
tele Mare, respectiv Sca-
rita-Belioara.  

Activitatea de salvare a 
fost axata preponderent in 
zonele frecvent vizitate 

turisti, pretabile la acci-
dente, in functie de ano-
timp. 

In perioada de iarna, 
Salvamont a asigurat per-
manenta 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 sfar-
situl saptamanii.  

Pe perioada verii acestui 
an, a fost asigurat un punct 
de permanenta la sfarsit de 
saptamana in Cheile Vali-
soarei, care a acoperit prin 
activitati de patrulare Piatra 
Secuiului si Masivul Be-
deleu. In situatii de afluenta 
masiva a turistilor, ocazion-
ate de vremea buna, sarba-
tori legale si religioase, s-a 
asigurat permanenta si s-au 
efectuat patrulari in Cheile 
Rimet, Cheile Intregalde, 
cu traseele turistice si lo-
curile de alpinism si es-
calada aferente acestora. 
Cele mai frecvente acci-
dente au fost raportate in 

zona Piatra Secuiului, pe 
raza com. Rimetea. 

Anul acesta s-au mai 
realizat acţiuni de inventar-
iere a traseelor turistice din 
judeţul Alba, ocazie cu care 
s-a stabilit si gradul de de-
gradare a acestora, in spe-
cial in zona de gol alpin, 
unde riscul de ratacire este 
mai crescut.  

In cursul acestui an s-a 
asigurat asistenta salvamont 
pentru o perioada de o sap-
tamana, cu trei echipe a 
cate patru salvatori, pentru 
etapa raliului international 
tot-teren “CARPAT EX-
PRESS RALLYE RAID”, 
desfăşurată în judeţul Alba.  

Trebuie de asemenea 
menţionat ajutorul pe care 
Serviciul Salvamont l-a 
oferit organizarea celor 13 
evenimente turistice de 
impact naţional, găzduite  
anul acesta de judeţul nos-
trum. La fiecare dintre 
aceste evenimente Salva-
montul a fost prezent 
asigurând asistenţă de spe-
cialitate.  

metodologic al activităţii de 
stimulare şi valorificare a 
tradiţiei, creaţiei populare 
în viaţa culturală, în spri-
jinul autenticităţii  şi sub 
semnul valorii.   

Astfel, în lunile febru-
arie şi martie în localităţile 
Şpring, Valea Lungă, 
Feneş, Noşlac, Câmpeni, 
Daia Română şi Unirea s-
au desfăşurat manifestările 
cultural -  artistice ”LA 
PORŢILE TRADIŢIEI” 
urmărindu-se menţinerea  
în activitate permanentă a 
potenţialului artistic exis-
tent, constituind totodată şi 

În anul 2006 şi-a planifi-
cat şi a organizat întreaga 
activitate cultural - artistică, 
având drept obiectiv funda-
mental cunoaşterea, păs-
trarea şi promovarea tradi-
ţiilor şi valorilor culturii 
populare din judeţul nostru 
în contextul dezvoltării 
culturii naţionale. 

Scopul activităţii desfăş-
urate ca această instituţie să 
constituie banca de date şi 
valori a culturii populare 
din judeţ şi să funcţioneze 
drept centru ştiinţific şi 

etape de preselecţie pentru 
concursul ”Cultură pentru 
Cultură”. Căminele cul-
turale câştigătore au fost 
răsplătite cu diplome şi 
premii. 

În aceste localităţi au 
fost organizate simpozio-
ane, dezbateri, mese ro-
tunde, finalizate cu ex-
poziţii de artă populară şi 
plastică urmate de specta-
cole folclorice de un nivel 
artistic ridicat la care au 
participat pe lângă for-
maţiile artistice şi creatorii 
individuali din localităţile 
gazdă şi potenţialul artistic 

Activi ta tea  inst i tu ţ i i lor  subordinate Consi l iu lui  Jude ţean Alba 
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“Putem spune cu 
certitudine că 

proiectul 
<Cultură pentru 

Cultură> şi-a  
atins scopul, pe de 

o parte prin re-
abilitarea cămin-
elor culturale  iar 

pe de altă parte 
prin revitalizarea 
viaţii culturale a 

satelor . Proiectul 
va continua în 

anul 2007” 

Servic iul Pub l ic  SALVAMONT 

Salvatorii montani—mereu la 
datorie.  

În spatele activităţii încununate 
de succese stau ore întregi de 

pregătiri şi antrenamente 
obositoare 
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din oraşele şi comunele în-
vecinate.  

În lunile mai, iunie şi 
iulie în judeţul nostru s-a 
derulat proiectul intitulat 
”Cultură pentru Cultură” 
finanţat  de Consiliul Jude-
ţean Alba, proiect ce are 
drept scop revitalizarea cul-
turii în mediul rural, încura-
jarea turismului rural pre-
cum şi apariţia unor noi 
surse de venit pentru local-
nici prin revenirea la meşt-
eşugurile tradiţionale. 

Proiectul s-a desfăşurat 
sub forma unor sărbători 
câmpeneşti în care au fost 
promovate tradiţii şi obicei-
uri specifice, formaţii şi 
artişti amatori în cadrul unui 
spectacol-concurs. 

Au fost realizate ex-
poziţii cu lucrări ale meşter-
ilor populari şi probe gastro-
nomice constând în mâncă-
ruri tradiţionale specifice 
localităţilor participante, 
punctând conform regula-
mentului la stabilirea cla-
samentului.  

Datorită  caracterului 
competiţional  motivat de 
premiul substanţial pus în 
joc –1  miliard de lei – sumă 
alocată de Consiliul Jude-
ţean Alba în scopul reabili-
tării căminelor culturale din 
localităţile câştigătoare, 
proiectul ”Cultură pentru 
Cultură” a antrenat un nu-
măr record de formaţii artis-
tice de amatori.  

Pentru buna desfăşurare 
a concursului judeţul a fost 
delimitat în 4 zone etnofol-
clorice Zona Sebeş-Cugir, 
Zona Blaj, Zona Aiud - 
Ocna Mureş şi Zona Zlatna 
- Câmpeni. 

În localităţile Şibot, 
Cetea, Sohodol, Şard etc. s-

au desfăşurat manifestări 
cultural artistice sub generi-
cul ”Fiii satului”. 

S-a acordat sprijin de 
specialitate formaţiilor artis-
tice, interpreţilor şi creato-
rilor individuali aparţinând 
minorităţilor etnice  din 
judeţ şi s-au desfăşurat nu-
meroase manifestări cul-
turale ale tuturor etniilor 
care trăiesc pe aceste me-
leaguri. În acest sens au fost 
organizate spectacole mul-
ticulturale la Alba Iulia, cu 
prilejul Zilei Europei, Ziua 
R r omi l or ,  F e s t i va l u l 
”Gulyas” la Aiud, ”Balul 
strugurilor” la Alba Iulia, 
Tabăra de instruire ”Frăţia” 
de la Lopadea Nouă. 

De asemenea au fost 
valorificate obiceiuri străve-
chi cum sunt: „Înmormân-
tarea fărşangului” la 
Rimetea şi „Cârnilegiu” – 
obicei săsesc din Pianu de 
Jos. 

La cea de-a V-a ediţie a 
Festivalului „Artelor Tra-
diţionale” organizat de 
C o mp l ex ul  N a ţ i o na l 
„ASTRA” din Sibiu, judeţul 
Alba a fost reprezentat cu 
cinste de: grupul folcloric 
din Feneş, formaţia de dan-
suri bărbăteşti din Dum-
brava, tulnicăresele din 
Avram Iancu, formaţia de 
dansuri mixte (copii) 
„Muguri de nucet” din 
Stremţ şi grupul vocal băr-
bătesc din Sâncel. 

În luna mai au avut loc 
mai multe evenimente im-
portante: Festivalul interna-
ţional „Lucian Blaga”, Re-
uniunea corală interjude-
ţeană  „IACOB MURE-
ŞIANU” şi SERBĂRILE 
LIBERTĂŢII de la Blaj, 
Serbarea păstorească  „Zi-i 

bade cu fluiera” de la 
Şugag, „Nedeea almăşană” 
de la Almaşu Mare. 

În condiţii bune s-au 
desfăşurat de asemenea şi 
manifestările cultural artis-
tice de pe Muntele Găina 
din luna iulie 2006. 

Judeţul Alba a fost 
prezent frecvent  la emisiuni 
de televiziune: „O vedetă 
populară”, „TEZAUR FOL-
CLORIC” – TVR 1, „Vine 
Clujul pe la noi”, „Medalion 
de interpret”, Civilizaţia 
satului românesc - TVR 2 
„Album naţional – Naţional 
TV şi altele. 

Manifestări cultural – 
artistice prilejuite de eveni-
mente importante din viaţa 
satului au avut loc la Horea- 
Mătişeşti, Biia, Bucerdea 
Vinoasa, Ampoiţa şi Cib- 
Almaşu-Mare. Cu acest 
prilej la Horea - Mătişeşti s-
a organizat un târg al 
meşterilor populari din 
zona Munţilor Apuseni iar 
la Bucerdea Vinoasă şi Am-
poiţa au fost valorificate 
obiceiuri agrare legate de 
seceriş (Cununa grâului re-
spectiv Peana de la seceriş). 

Toate manifestările cul-
turale organizate anul acesta 
au fost filmate, îmbogăţ-
indu-se astfel baza docu-
mentară a judeţului Alba. 

“Anul acesta au fost 
valorificate obiceiuri 
străvechi cum sunt: 

„Înmormântarea 
fărşangului” - 

obicei maghiar de la 
Rimetea şi 

„Cârnilegiu” – 
obicei săsesc din 

Pianu de Jos.” 
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Sărbătoarea de pe Muntele 
Găina face parte din însăşi 
identitatea judeţului Alba 

Cent rul  Jude ţean Pent ru C onservarea ş i   Prom ovarea C ul t ur i i  Trad iţ iona le  Alba  

“Bijuteriile” tradiţionale ie-
şite din mâinile artizanilor din 
judeţul Alba au atras atenţia 
vizitatorilor la numeroase 

expoziţii. 
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Direcţiile prioritare de 
acţiune ale şcolii în anul 
2006 au vizat, în principal,  
extinderea activităţilor 
şcolii şi în alte localităţi ale 
judeţului, organizându-se 
din acest an şcolar încă 
patru  clase externe: dans 
popular – Ocna Mureş, cu-
sături - ţesături – Bucerdea 
Vinoasă, arta lemnului – 
Vidra, crestături în lemn şi 
instrumente populare – 
fluier – Şugag; dezvoltarea 
pe bază de proiecte şi part-
eneriate a serviciilor adre-
sate populaţiei din comuni-
tăţile deservite. 

Pentru anul 2006 Şcoala 
populară de arte şi meserii 
Alba a propus zece proiecte 
culturale proprii, în scopul 
îndeplinirii obiectivelor şi 
misiunii instituţiei, ca 
aşezământ de cultură. La 
data întocmirii prezentului 
raport  opt dintre acestea au 
fost finalizate - ultimele 
două aflându-se în desfăş-
urare - rezultatele aşteptate 
fiind confirmări pentru îm-
plinirea obiectivelor pro-
puse prin aceste proiecte, şi 
anume: satisfacerea unei 
palete cât mai diverse de 
nevoi culturale, educarea 
publicului larg şi cultivarea 
bunului gust în domeniul 
artelor, atragerea unui nu-
măr cât mai mare - din 
toate categoriile de vârstă şi 
socio-profesională -  spre 
serviciile şcolii, descoperi-
rea şi promovarea de noi 
talente (mai ales copii şi 
tineri) în toate formele de 
manifestare ale artei, 
creşterea gradului de in-
teres pentru creaţie şi tradi-
ţie populară, învăţarea şi 
promovarea meşteşugurilor 
populare, stimularea crea-
tivităţii şi talentului, diver-
sificarea ofertei cultural-
educaţionale a şcolii, con-

servarea şi promovarea 
valorilor tradiţionale ale 
comunităţilor rurale. 

Un moment de referinţă 
în activitatea şcolii îl 
reprezintă implementarea 
proiectului naţional “Festi-
valul Şanselor Tale – Săp-
tămâna educaţiei perma-
nente în România” prima 
ediţie pentru judeţul Alba 
fiind  organizată de Şcoala 
populară de arte şi meserii 
Alba şi Asociaţia “Sprijiniţi 
copiii” Alba Iulia, part-
eneriat pentru care instituţia 
a primit din partea 
A.U.P.G. o sponsorizare de 
500 lei.  

Realizarea principalelor 
obiectivele  ale şcolii, ca 
aşezământ de cultură, s-a 
concretizat în diversificarea 
programelor de învăţământ 
în domeniul educaţiei per-
manente, culturii tradiţion-
ale şi al creaţiei populare; 
creşterea gradului de 
conservare, valorificare şi 
transmitere a valorilor 
morale, artistice şi tehnice 
păstrate în comunităţile 
d e s e r v i t e ,  o b i e c t i v 
îndeplinit prin realizarea 
unor proiecte culturale a 
căror necesitate şi scop 
vizează atât municipiul 
Alba Iulia cât şi localităţi în 
care şcoala are clase 
externe: Cugir, Săsciori, 
Arieşeni precum şi cele nou 
intrate în programul de 
revigorare şi promovare a 
culturii tradiţionale: Ocna 
Mureş, Vidra, Şugag, 
Bucerdea Vinoasă. 

Valorificarea creativită-
ţii şi talentului publicului 
ţintă a constituit, de aseme-
nea, unul din principalele 
obiective ale activităţii 
şcolii, în acest sens 
organizându-se producţii de 
ca t edr ă ,  s pec t a co l e , 
concursuri, expoziţii de 

sfârşit de an, “Târgul 
micilor  meş teşugari” , 
participări la concursuri 
judeţene, interjudeţene şi 
naţionale unde s-au obţinut 
rezultate remarcabile.  

În ceea ce priveşte iden-
tificarea  nevoilor şi aştep-
tărilor culturale ale comuni-
tăţilor deservite, trebuie 
spus că s-au administrat 
două tipuri de chestionare, 
în funcţie de scopul 
cercetării propuse, şi 
anume: Chestionar privind 
interesul copiilor pentru 
tradiţiile şi meşteşugurile 
satului lor, personalizate, 
necesare pentru formarea 
viitoarelor clase de meşt-
eşuguri populare şi Ches-
tionar având ca scop 
obţinerea de informaţii de 
la potenţialii beneficiari ai 
serviciilor noastre, referitor 
la cunoaşterea şi satisface-
rea nevoilor culturale ale 
acestora. 

Diversificarea ofertei 
culturale s-a concretizat 
prin  îmbunătăţirea planului 
de şcolarizare propus pen-
tru anul şcolar 2006/2007 şi 
prin creşterea substanţială a 
numărului de proiecte cul-
turale proprii, de la 3 câte 
au fost în anul 2005 la 10, 
propuse şi aprobate pentru 
2006.  

Mediatizarea activităţii 
i n s t i t u ţ i e i  î n  mo d 
permanent, prin toate 
mijloacele, a facilitat 
publicului înţelegerea 
mesajelor cuprinse în 
obiectivele şcolii iar 
rezultatul acstor demersuri 
s-a regăsit în acest an în 
atragerea unui număr mai 
mare de elevi, faţă de 
planul şcolar iniţial, propus 
şi aprobat. 

 
 

Şcoala  Populară  de Arte ş i  Meser i i  Alba   

“Şcoala a organizat 
în acest an încă 

patru  clase externe: 
dans popular – 

Ocna Mureş, 
cusături - ţesături – 
Bucerdea Vinoasă, 

arta lemnului – 
Vidra, crestături în 

lemn şi instrumente 
populare – fluier – 

Şugag” 
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Anul 2006 a însemnat 
pentru Muzeul Naţional al 
Unirii un an de mari schim-
bări. 

Astfel, se poate spune că 
Muzeul a redevenit al pub-
licului şi nu a mai fost doar 
o instituţie a cercetătorilor. 
Acest lucru se poate uşor 
vedea şi din numărul de 
vizitatori care au călcat pra-
gul Muzeului: mai mult 
57.000 de vizitatori, cu circa 
10.000 mai mult decit in 
anul trecut.  

Dintre acestia, 17.800 au 
fost din Alba, acest fapt 
demonstrand că muzeul  
inseamna ceva pentru oras. 
In plus, muzeul a devenit un 
loc preferat pentru orele de 
istorie, peste 500 de elevi 
venind aici pentru cel putin 
o lectie de istorie. 

In 2006, Muzeul Na-
tional al Unirii din Alba 
Iulia a organizat, pentru 
prima data dupa mai bine de 
sapte ani, doua simpozioane 
internationale. De aseme-
nea, dupa o pauza la fel de 
mare, a fost demarat si un 
prim proiect de cercetare 
internationala, in zona Pa-
nade.  

Aria expozitionala a fost 
mult extinsa, pentru prima 
data muzeul din Alba Iulia 
gazduind si expozitii de 
design vestimentar, de arhi-
tectura sau, cum se intimpla 
chiar in aceasta perioada, de 

tehnologie si informatica.   
Au fost amenajate noi 

spatii expozitionale, iar Sala 
Unirii a prins viata prin con-
certele de muzica clasica 
gazduite,  devenite o 
obişnuiţă în fiecare după-
amiază de joi, la Alba Iulia. 

Din punct de evedere 
financiar, anul 2006 a fost 
unul mai bun decit prece-
dentul. Astfel, circa 2 mil-
iarde lei vechi au fost atrase 
din alte surse decit din 
partea ordonatorului princi-
pal de credite, comparativ 
cu 135 milioane lei vechi in 
2005, pentru manifestari 
culturale si lucrari de 
cercetare.  

Standurile de expunere 
cu vânzare din incinta 
muzeului au fost revigorate, 
au fost în permanenţă 
aprovizionate cu obiecte 
specifice instituţiei si jude-
ţului Alba. Acest lucru s-a 
făcut imediat simţit în în-
casările de la aceste stan-
duri, încasări care s-au 
dublat faţă de anul trecut. 

În ceea ce priveşte ac-
tivitatea de cercetare, numa-
rul santierelor de salvare si 
al supravegherilor ar-
heologice a ajuns la 88, fie-
care dintre acestea aducind 
diferite sume de bani.  

In total, până în prezent, 
Muzeul National al Unirii a 
reusit sa obtina venituri ex-
trabugetare de aproximativ 

4,6 miliarde lei vechi. În 
anul 2005 suma se cifra la 
3,2 miliarde. Aceşti bani 
provin in special din descar-
cari de sarcina arheologica, 
vinzari de bilete, vinzari de 
obiecte de la standuri si 
contracte de restaurare.  

O schimbare imortantă s- 
produs şi în activitatea an-
gajaţilor instituţiei. Astfel, 
aceştia s-au implicat in or-
ganizarea mai multor eveni-
mente turistice găzduite în 
acest an de judeţul Alba, 
precum Festivalului Cetati-
lor Dacice, dar au oferit 
asistenţă tehnică de speciali-
tate şi în cadrul proiectelor 
de dezvoltare turistică iniţi-
ate de CJ Alba. De exemplu 
în cadrul acţiunii de sem-
nalizare turistică a judeţului 
Alba, angajaţii muzeului 
sunt cei care au conceput 
textele de specialtate pentru 
panourile de semnalizare 
turistica. Deasemenea, au 
existat participări, alaturi de 
ONG-uri, la ecologizarea 
cetatilor dacice de la 
Capilna si Piatra Craivii, s-a 
ajutat la reorganizarea 
Muzeului Etnografic de la 
Lupsa, precum si la organi-
zarea expozitiei religioase, 
de etnografie si de foto-
grafie veche de la Bucerdea 
Vinoasa, dar si la organiza-
rea manifestarii “Cununa 
Griului” din aceeasi locali-
tate.   

Muzeul  N ţ iona l  al  Unir i i  

“Muzeul a 
devenit un loc 

preferat pentru 
orele de istorie, 

peste 500 de elevi 
venind aici 

pentru cel putin o 
lectie de istorie.” 

PAGE 31 

RAPORT DE ACTIVITATE - 2006  

Sala Unirii a prins viata prin 
concertele de muzica clasica 
gazduite, devenite o obişnuiţă în 
fiecare după-amiază de joi. 

 

Aria expozitionala a fost 
mult extinsa şi au apărut 

expoziţii inedite. 
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La sfârşitul anului 2006, 
fondul de publicaţii deţinut 
de bibliotecă este de 
245.094 volume, în valoare 
de 536137,93 lei, repartizat 
la sediul din str. Tranda-
firilor nr. 22 şi la cele şapte 
filiale ale instituţiei, . 

În anul 2006 achiziţia de 
carte, a adăugat colecţiilor 
existente un număr de 
15.853 cărţi şi publicaţii, 
însumând 5.918 titluri, în 
valoare de 138807,54 lei. 
La acestea se adaugă un 
număr de 3.213 donaţii de 
carte de la diverşi cititori, 
edituri, schimburi inter-
bibliotecare din ţară şi din 
străinătate  

S-au înregistrat 7621 de 
noi înscrişi, frecvenţa totală 
a cititorilor în bibliotecă 
fiind de 150.522 persoane, 
ceea ce înseamnă o 
frecvenţa zilnică de aprox. 
450 cititori /zi (la sediu şi la 
filiale) şi un total de 
352.208  de volume 
difuzate. 

Analiza procentuală a 
datelor privind structura 
cititorilor în funcţie de 
ocupaţie arată că: 73 % 
sunt elevi şi studenţi, 
15,5% sunt intelectuali şi 
funcţionari, 4,5% sunt 
muncitor i,  tehnicieni, 
maiştri, 7% reprezintă   alte 
categorii (şomeri, pensio-
nari, persoane casnice etc.) 

În ceea ce priveşte 
vâ r s ta ,  ponder ea  o 
reprezintă cititorii cu vârsta 
cuprinsă între: 15 - 25 ani: 
56 %, urmând apoi 
categoria de vârstă până la 
14 ani: 20,3%; 26 - 40 ani: 
13,6%. Ponderea este ceva 
mai scăzută la segmentele 
de vârstă 41 – 60 ani (7%) 
şi peste 61 de ani (3,1%).  

Procentual vorbind, 
17% din publicaţiile 
împrumutate se încadrează  

în domeniile filozofie, 
religie, ştiinţe sociale, 
istorie; 13% sunt în 
domeniile ştiinţe exacte, 
ştiinţe aplicate şi geografie; 
60,5 limbă şi literatură; 9,5 
artă, sport, divertisment, 
generalităţi. În ceea ce 
priveşte limba în care sunt 
scrise, aproximativ 90% 
sunt în limba română şi 
10% în limbi străine, 
marcând astfel o creştere a 
lecturii  în limbile engleză 
şi franceză. 

Î n d r u m a r e a  ş i 
coordonarea bibliotecilor 
municipale, orăşeneşti şi 
comunale (76 de biblioteci) 
se concret izează  în 
asistenţa de specialitate şi 
achiziţia de carte, în 
sprijinirea unor manifestări 
culturale, în susţinerea 
condiţiei bibliotecarului şi a 
bibliotecilor în general, în 
raport cu autorităţile şi 
comunitatea din care fac 
parte. În anul 2006 s-au 
achiziţionat cărţi pentru 
bibliotecile comunale şi 
orăşeneşti în valoare de 
85.246,21 lei şi au fost 
distribuite în teritoriu în 
funcţ i e de mă r imea 
b i b l i o t e c i l o r  ş i  a 
localităţilor, în medie 
revenindu- i f iecă re ia 
aproximativ 100 volume/
bibliotecă.  

De asemenea s-au 
organizat în aproape toate 
comunele manifestări cu 
cartea, prilejuite de diferite 
evenimente culturale, s-au 
organiza t  t r imes t r ia l 
colocvii profesionale şi a 
fost sprijinită  intens 
Biblioteca Comunală Cut, 
proaspăt înfiinţată. 

Trebuie  spus  că 
biblioteca nu este un simplu 
depozit  de carte, ea este 
c ea  ca r e  v i n e  î n 
întâmpinarea comunităţii pe 

care o deserveşte prin 
animaţia culturală, rolul său 
fiind acela de a comunica 
colecţiile bibliotecii, de a 
populariza serviciile, de a 
pune în valoare patrimoniul 
cultural al acesteia. 

Agenda manifestărilor 
cu car tea ,  specifice 
bibliotecii a numărat 318 
manifestări, însemnând 
aproximativ 6.000 de 
participanţi. În ceea ce 
priveşte Proiectele Cultu-
rale pe 2006, din cele 12 
proiecte s-au realizat 11 
dintre ele, al 12-lea fiind 
amânat din lipsa resurselor 
financiare (Festivalul de 
teatru pentru elevi „Ion 
Luca Caragiale”). 

În cadrul manifestărilor 
culturale cu car tea , 
biblioteca realizează o 
emis iune radiofonică 
săptămânală, intitulată 
„Schiţe de portret” la Radio 
Reîntregirea, emisiune care 
are deja trei ani de difuzare. 

S-au reeditat în condiţii 
grafice excelente, moderne 
ş i  a t ract ive  Ghidul 
bibliotecii – 2006 şi 
Calendarul cultural 2007, 
precum şi publicaţia anuală 
a bibliotecii „Lumina 
cărţii” a înregistrat primul 
număr ca revistă. 

Au fost realizate 23 de 
par teneria te,  sonda je 
privind diverse aspecte ale  
activităţii cu cartea, 156 de 
expoziţii de carte la sediu, 
filiale şi cu alte prilejuri, 12 
şedinţe ale Cenaclului 
literar (care a împlinit 2 ani 
de existenţă). 

Activitatea cu cartea 
(de la achiziţie şi prelucrare 
pâ nă  l a  de s er v i r ea 
cititorilor şi manifestărilor 
culturale) s-a desfăşurat pe 
tot parcursul anului fără 
incidente.  

Biblioteca  Jude ţeană  „Lucian Blaga”   

“În anul 2006, 
frecvenţa totală a 

cititorilor în 
bibliotecă fiind de 
150.522 persoane, 

ceea ce înseamnă o 
frecvenţa zilnică de 
aprox. 450 cititori /

zi. fondul de 
publicaţii deţinut 
de bibliotecă este 

de 245.094 
volume.” 
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Misiunea Teatrului de 
Păpuşi Prichindel este 
susţinerea de pectacole in 
faţa unui public format din 
copii cu varste cuprinse in-
tre 3 şi 12 ani. În fiecare an 
T e a t r u l  d e  P ă p u ş i 
PRICHINDEL îşi propune 
noi premiere pentru a diver-
sifica oferta culturală pentru 
aşi imbogăţi repertoriul, 
pentru imbunătăirea calităţii 
interpretative a actorilor, 
pentru a concura cu ele la 
festivalurile naţionale şi 
internaţionale şi pentru a 
încerca noi forme de expre-

sie teatrală. 
Anul acesta s-au pus în 
scenă două noi titluri “O 
poveste din lumea păpuşi-
lor” şi “Vrăjitorul din Oz” şi 
se lucrează la “Elefănţelul 
cel curios”. 

Prezenţa la festivalurile 
din ţară şi străinătate a 
Teatrului de Păpuşi este 
necesară pentru a  defeini 
nivelul la cera această insti-
tuţie se situiează prin spec-
tacolele pe care le prezintă 
publicului. Totodată, prin 
participările frecvente din 
ultimii doi ani se urmăreşte 

alinierea teatrului la nivelul 
performanţelor accumulate 
de teatrele de prstigiu din 
ţară şi străinătate. 

Prin participările de până 
acum s-a obţinut un premiu 
şi o nominalizare care 
plasează teatrul în topul 
celor mai importante din 
ţară. 

Pe lângă festivalurile de 
teatru, artiştii din cadrul 
instituţiei au participat şi la 
festivaluri naţionale de folk, 
la care s-au obţinut două 
Mari Premii şi un Premiu 
Special al Juriului. 

Teatrul  de păpuş i  “PRICHINDEL” 

Fest i valul  “Poveş t i  pen tru copi i  ş i  oam en i  mar i”  
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În anul 2006, activităţile 
de evidenţă a persoanelor 
au urmărit diminuarea nu-
mărului persoanelor care nu 
deţin acte de identitate val-
abile. Astfel, D.P.C.E.P. a 
transmis informări/solicitări 
către instituţiile care des-
făşoară activităţi de lucru 
cu publicul, pentru a nu mai 
presta servicii către cetăţ-
enii care se legitimează cu 
acte de identitate cu termen 
de valabilitate expirat.  

Au fost preluate în evi-
denţă informaţiile obţinute 
din teren, referitoare la per-
soanele care, din diferite 
motive, nu s-au prezentat la 
ghişeele serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanelor, informaţii 
rezultate în urma unui nu-
măr de 2656 verificări efec-
tuate atât de către poliţiştii 
de ordine publică ( 1907 ), 
cât şi de lucrătorii de evi-
denţă a populaţiei ( 749 ). 
Datele rezultate au fost ex-
ploatate de către structurile 
de evidenţa populaţiei, pen-
tru clarificarea situaţiei 
fiecărei persoane, fiind 
efectuate un număr de 1290 
verificări în Registrul Na-
ţional de Evidenţă a Per-
soanelor şi în alte evidenţe, 
după cum urmează: baza de 
date centrală 459; paş-
apoarte 90; starea civilă  
515; penitenciare 40; alte 
localităţi 186. 

Din verificările efectu-
ate în teren sau în alte evi-
denţe, a rezultat că un nu-
măr de 11671 persoane nu 
s-au prezentat pentru a 
obţine acte de identitate din 
motive obiective,  după 
cum urmează: 2701 sunt 
plecate la alte adrese, 6395 
sunt plecate în străinătate, 
111 sunt decedate, fără a se 
cunoaşte datele decesului, 

182 sunt arestate sau se află 
în penitenciare, 1387 sunt 
necunoscute la adresă, 118 
sunt urmăriţi general sau 
local, iar 777 se află în alte 
situaţii. 

S-a continuat activitatea 
de mediatizare a preveder-
ilor legale privind obliga-
ţiile ce revin cetăţenilor pe 
linie de evidenţă a per-
soanelor, precum şi a  sanc-
ţiunilor care pot fi aplicate 
celor care nu le respectă, 
acestea fiind prezentate fie 
în presă, fie la posturile 
locale de radio şi televizi-
une ( 16 articole, anunţuri 
sau interviuri).  De aseme-
nea, s-au desfăşurat un nu-
măr de 17 activităţi con-
stând în instruiri ale condu-
cătorilor instituţiilor care 
prestează servicii în baza 
actului de identitate, pre-
cum şi informări scrise pen-
tru a nu da curs cererilor 
cetăţenilor care nu deţin un 
act de identitate valabil.  

Pe linia activităţilor de 
stare civilă, funcţionarii 
publici din cadrul biroului 
au verificat înregistrările 
pentru un număr de 11.059 
de acte de stare civilă, din 
care: 3.892 acte de naştere, 
2.477 acte de căsătorie şi 
4.687 acte de deces. Au 
fost verificate, de aseme-
nea, 18.301 certificate elib-
erate din oficiu sau la cer-
ere, din care: 9.492 certifi-
cate de naştere, 3.593 cer-
tificate de căsătorie şi 5.216 
certificate de deces. În tim-
pul controlului a fost verifi-
cat modul de executare a 
565 sentinţe civile pe mar-
ginea actelor de stare civilă, 
precum şi emiterea comu-
nicărilor de menţiuni către 
exemplarul II, aflat în 
arhiva Biroului de stare 
civilă, şi către celelalte pri-

mării interesate.  
În perioada care face 

obiectul raportului au fost 
depuse la Biroul stare civilă 
un număr de 40 dosare de 
schimbare de nume/
prenume pe cale adminis-
trativă. În urma analizei 
dosarelor şi a verificărilor 
efectuate, au fost întocmite 
referate cu propunerea mo-
tivată de aprobare prin dis-
poziţia Preşedintelui Con-
siliului judeţean Alba un 
număr de 35 dosare. Cinci 
dosare au fost returnate la 
primării în vederea comple-
tării.  

Biroul stare civilă a 
primit, în cursul acestui an, 
un număr de 18.700 de 
menţiuni, a operat la ex. II 
al registrelor de stare civilă 
aflate în arhiva judeţeană 
un număr de 19.250 menţi-
uni, din care au fost operate 
din oficiu de pe registrele 
de stare civilă Berghin, 
Alba Iulia, Şona şi Noşlac 
peste 2.000 de menţiuni, 
rămânând neoperat un nu-
măr de circa 2.000 menţi-
uni. Totodată, au fost oper-
ate la exemplarul II un nu-
măr de 66 menţiuni de re-
nunţare la  cetăţenia 
română, transmise de către 
I.N.E.P., comunicate apoi 
la primării în vederea op-
erării pe marginea actelor 
de stare civilă din exempla-
rul I. 

Ca urmare a unui Proto-
colului de colaborare, 
încheiat între factorii de 
decizie, D.P.C.E.P. Alba a 
stabilit împreună cu Direc-
ţia de Sănătate Publică a 
judeţului Alba un program 
de colaborare instituţională 
pentru prevenirea aban-
donului în maternităţi şi 
spitale de pediatrie a nou-
născuţilor. 

Direc ţ ia Publică  Comunitară  de  Eviden ţă  a  
Persoanelor   Alba  

“În anul 2006, 
activităţile de 

evidenţă a 
persoanelor au 

urmărit 
diminuarea 
numărului 

persoanelor care 
nu deţin acte de 

identitate valabile. 
În acest an, 11671 
persoane nu s-au 

prezentat pentru a 
obţine acte de 

identitate ” 
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Direcţia pentru protecţia 
plantelor Alba şi-a desfăşu-
rat activitatea de comer-
cializare a produselor fito-
sanitare,  îngrăşăminte 
chimice şi prestări servicii 
specifice obiectului de ac-
tivitate prin Centrele de pro-
tectie a plantelor Alba Iulia,  
Aiud, Sebeş, Blaj, Ocna 
Mures şi Abrud (punct lucru 
Cîmpeni). 

Achizitionarea pro-
duselor s-a făcut direct de la 
importatori şi producători 
cu plata la cumpărare şi la 
termen, fapt care a permis 
ca achitarea obligaţiilor că-
tre furnizori să se facă după 
vânzarea şi încasarea pro-
duselor, fără să fie necesare 
resurse financiare suplimen-
tare din fondurile Consiliu-
lui Judeţean Alba şi din cele 
proprii. 

La data de 30.11.2006  
instituţia noastră a realizat 
venituri din vânzăti de pro-
duse şi prestări de servicii in 
valoare totală de 2.047.405  
lei. Valoarea prestărilor de 
servicii către populaţie şi 
agenţi economici este de 
375.494 lei 

La data de 30.11.2006 s-
au încasat şi s-au virat la 
C.J.Alba, venituri în valoare 
de 1.945.000 lei, diferenţa  
până la nivelul vânzărilor  

fiind în curs de încasare de 
la clienţi  şi Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţii pentru Agri-
cultură Alba (reprezentând 
bonuri valorice pentru pro-
ducătorii agricoli spre de-
contare conform OUG 
nr.65/2006). 

La data de 30.11.2006 
sunt depuse bonuri valorice 
în sumă de 139.794 lei la 
Agenţia de plăţi şi interven-
ţii pentru agricultură Alba, 
în vederea decontării de 
către aceştia şi virării la 
Consiliul Judeţean Alba 
Menţionăm ca la finele anu-
lui 2005 am avut un exce-
dent de 60.131 lei, care a 
fost vărsat în fondul de rul-
ment al C.J.Alba. 

Bugetul de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2006 în 
formă iniţială a fost aprobat 
la nivelul de 3.512.000  lei, 
din care: 280.000  lei aloca-
ţii de la Consiliul Judeţean 
Alba,  3.232.000  lei  veni-
turi proprii. 

Prin H.C.J. Alba nr.175  
07.09.2003 s-a aprobat 
nivelul alocaţiilor bugetare 
la suma de 380.000 lei, la 
această data  bugetul de 
venituri şi cheltuieli aprobat 
fiind de 3.512.000 lei, din 
care: alocaţii bugetare  
380.000 lei, venituri proprii 
3.132.000 lei. 

S-au achiziţionat  pro-
duse fitosanitare şi îngrăşă-
minte în valoare totală 
1.568.791 mii lei, din care a 
fost plătită până la această 
data suma de 1.313.053 lei 
diferenţa de 255.738 lei ur-
mând să fie achitată con-
form termenelor contractu-
ale. 

D.P.P.Alba are în curs 
de decontare bonuri valo-
r ice ,  confor m OUG 
nr.65/2006, în sumă de 
139.794 lei,  la încasarea 
acestora se vor plăti 
furnizori de produse. 

Încasările de la clienţi 
(persoane fizice, agenţi 
economici şi instituţii 
publice) sunt în sumă de 
1.945.000 lei. Aceste 
încasari au fost virate la 
Consiliul Judeţean Alba, 
conform normelor legale. 

Soldul contului „Clienţi” 
la 30.11.2006 este de 
61.177 lei şi reprezintă 
creanţe ce se vor încasa în 
termenele contractuale.          
Estimăm că în teritoriu mai 
sunt bonuri valorice în sumă 
de 20.000 lei care  vor fi 
decontate de către  APIA 
Alba şi virate la C.J. Alba. 

 
                                            

Direc ţ i a  pen tru protec ţ ia  plantelor   

“La data de 
30.11.2006  DPP 
realizase venituri 
din vânzăti de 
produse şi 
prestări de servicii 
in valoare totală 
de 2.047.405  lei. 
Valoarea 
prestărilor de 
servicii către 
populaţie şi agenţi 
economici este de 
375.494 lei”  
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 Specificatie Credite bugetare 
aprobate 

2006 

Plati nete 

 noiembrie 2006 

1. A. Cheltuieli curente 

din care: 

3.422.000 2.131.333 

  - chelt. de personal 947. 000 705.352 

  -chelt. materiale si servicii 2.475.000 1.425.981 

2. B. Cheltuieli de capital 90.000 66.496 

  Total A+B 3.512.000 2.197.829 

Situaţia execuţiei cheltuielilor  pe 11 luni 
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 La începutul lunii 
noiembrie 2006, în centrele 
SPS din judeţ, beneficiau 
de protecţie specială un 
număr total de  648 copii, 
din care : în centre de pla-
sament clasice 153 copii, în 
centre de tip familial 219 
copii, în centre de îngrijire 
sau recuperare de zi 150 
copii, în servicii săp-
tămânale 24 copii, în centre 
rezidenţiale pentru copii cu 
dizabilităţi 63 copii, în cen-
tre maternale 10 copii - 8 
mame,  în serviciu pentru 
adolescenţi 29 tineri.  

Comparativ cu finele 
anului trecut, se observă că 
numărul de copii ocrotiţi în 
regim alternativ, centre de 
zi şi case de tip familial, 
este în creştere, iar a celor 
ocrotiţi în centrele de pla-
sament de tip clasic este în 
scădere. Concomitent, s-au 
multiplicat serviciile de tip 
alternativ – serviciile săp-
tămânale, centrele de îngri-
jire de zi şi centrele mater-
nale  

Numărul copiilor bene-
ficiari ai măsurii de protec-
ţie specială – plasament la  
familii/persoane, inclusiv 
rude până la gradul IV este 
568, mai scăzut comparativ 
cu finele anului trecut când 
a fost de 591 copii.  

Numărul copiilor ocro-
tiţi la asistenţi maternali 
profesionişti, angajaţi SPS 
şi OPA, este de 304 copii, 
acesta menţinându-se la un 
nivel relativ constant, com-
parativ cu finele anului tre-
cut – 314 copii.  

Numărul relativ mare de 
copii protejaţi în reţeaua 
a.m.p. se explică prin faptul 
că legislaţia actuală in-
terzice ocrotirea copiilor, în 
intervalul de vârstă 0-2 ani, 
în centre de plasament şi 

recomandă plasarea aces-
tora în familii substitut.  

În evidenţa DGASPC 
Alba, un număr de 112 
copii sunt ocrotiţi în case 
de tip familial aparţinând 
organiza ţ i i lor  pr ivate 
autorizate. Pentru această 
categorie de beneficiari, 
angajaţii DGASPC Alba au 
responsabilitatea monitori-
zării respectării stan-
dardelor de calitate oferite, 
precum şi a evaluării / re-
evaluării periodice a dez-
voltării stadiale, fiziologică, 
psihologică, precum şi 
socio-economică a fa-
miliilor acestora.  

Comisia de protecţia 
copilului  Alba s-a întrunit 
în 46 şedinţe şi a analizat 
un număr de 1210 cazuri 
privind măsuri de protecţie 
specială – plasamente fa-
milii persoane, centre de tip 
familial, servicii săp-
tămânale, atestate a.m.p. şi 
2238 cazuri referitoare la 
încadrarea copiilor într-un 
grad de handicap. 

La finele anului şcolar 
2005-2006, la nivelul 
DGASPC Alba, au existat 
un număr total de 34 absol-
venţi ai învăţământului pro-
fesional, 3 absolvenţi ai 
învăţământului liceal şi 1 
absolvent al învăţământului 
universitar. Soluţiile iden-
tificate pentru aceştia au 
fost următoarele: 14 tineri 
au fost reintegraţi în familia 
biologică, 5 tinere au rămas 
în cadrul Mănăstirii Râmeţ, 
alegând calea monahală, 1 
tânără şi-a întemeiat pro-
pria familie, 4 tineri îşi con-
tinuă studiile, iar 14 tineri 
au rămas în sistemul de 
protecţie, fiind în căutarea 
unui loc de muncă.  

 
În ceea ce priveşte per-

soanele adulte, în structura 
DGASPC Alba func-
ţionează patru centre 
rezidenţiale destinate per-
soanelor adulte în dificul-
tate, după cum urmează:* 
instituţii destinate per-
soanelor cu handicap: Cen-
trul de  îngrijire şi asistenţă 
Gârbova, Centrul de îngri-
jire şi asistenţă Abrud, Cen-
trul de recuperare şi reabili-
tare neuropsihiatrică Galda 
de Jos; * instituţii destinate 
persoanelor vârstnice: Cen-
trul de tip familial pentru 
persoane vârstnice Gâr-
bova.  

Instituţiile rezidenţiale 
destinate persoanelor cu 
handicap din structura Di-
recţiei Generale de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba sunt acredi-
tate în conformitate cu leg-
islaţia în vigoare privind 
serviciile sociale.  

La sfârşitul lunii sep-
tembrie 2006, numărul per-
soanelor instituţionalizate 
din centrele din structura 
Direcţiei Generale de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba a fost de 
534. Comparativ cu sfârşi-
tul anului 2005, se înregis-
trează o uşoară scădere a 
numărului de persoane 
adulte instituţionalizate, 
fapt datorat stopării in-
trărilor în centrele din 
Galda de Jos şi Abrud, ca 
urmare a restructurării 
acestora şi derulării proiec-
telor cu finanţare Phare. 

 În anul 2006, până la 
sfârşitul lunii octombrie, au 
fost depuse 31 de cereri de 
internare în centrele 
rezidenţiale, 22 cazuri fiind 
soluţionate în cadrul insti-
tuţiilor din structura Direc-
ţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilu-

Direc ţ i ea  Generală  de  Asisten ţă  Socială  ş i  
Protec ţ i a Copi lului  Alba  
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Situaţia copiilor ocrotiţi în centre  SPS, 
pe tipuri de  unităţi 
 - noiembrie 2006 -
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lui Alba. 
Structura beneficiarilor 

pe tip şi grad de handicap 
prezină interes pentru cen-
trele destinate acestei cate-
gorii de persoane. În cadrul 
Centrului de recuperare şi 
reabilitare neuropsihiatrică 
Galda de Jos sunt asistate 
369 persoane, din care 330 
persoane cu handicap neu-
ropsihic, 36 persoane cu 
handicap asociat, 1 persoană 
cu handicap fizic şi 2 per-
soane fără certificat de în-
cadrare în grad de handicap. 

La sfârşitul anului 2005 
a avut loc evaluarea iniţială 
a gradului de îndeplinire a 
stadardelor de calitate în 
centrele rezidenţiale pentru 
persoanele cu handicap, în 
conformitate cu Ordinul nr. 
205/2005. În anul 2006, 
reevaluarea gradului de 
îndeplinire a standardelor 
minime de calitate în cen-
trele rezidenţiale destinate 
persoanelor cu handicap a 
relevat faptul că sunt înde-
plinite în mare măsură con-
diţiile privind acordarea 
serviciilor, cu toate că nu-
mărul specialiştilor din cen-
tre este insuficient. Referitor 
la condiţiile de locuire 
cerute de standarde, acestea 
sunt îndeplinite în mică 
măsură, fapt datorat su-
praaglomerării instituţiilor, 
dar şi resurselor financiare 
insuficiente alocate pentru 
amenajarea spaţiilor de lo-
cuit şi a spaţiilor comune.  

Activitatea Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor cu 
Handicap pentru Adulţi s-a 
axat pe evaluarea şi re-
evaluarea tuturor per-
soanelor adulte cu handicap 
din judeţul Alba. În acest 
sens, în perioada 1 ianuarie 
2006 - 1 noiembrie 2006, au 
fost evaluate 4.598 persoane 

adulte, dintre acestea 468 
persoane neîncadrându-se 
într-o categorie de handicap. 
Cele 4.130 persoane cu 
handicap, au fost încadrate, 
conform legii, în urmă-
toarele categorii: 734 per-
soane cu handicap grav, 

3117 persoane cu handi-
cap accentuat, 279 persoane 
cu handicap mediu. 

De asemenea, s-au înreg-
istrat şi au fost soluţionate 
un număr de 204 contestaţii 
privind încadrarea într-un 
grad de handicap. 

  
În ceea ce priveşte pro-

gramele şi proiectele 
derulate de către DGASPC 
Alba, s-a continuat procesul 
de restructurare a unităţilor 
rezidenţiale pentru copiii cu 
dizabilităţi în scopul diver-
sificării serviciilor de tip 
rezidenţial şi alternativ, în 
conformitate cu Strategia 
Guvernamentală şi obiec-
tivele operaţionale prevă-
zute în Strategia Judeţeană 
de Reformă în domeniul 
Protecţiei Copilului.  

În scopul prevenirii 
abandonului şcolar şi famil-
ial, în anul 2006 s-a con-
tinuat derularea programului 
judeţean de prevenire a in-
stituţionalizării si abandonu-
lui şcolar, program iniţiat de 
către Direcţia Generală de 
Protecţia Drepturilor Co-
pilului Alba în anul 2004. 
Beneficiarii programului 
sunt copii cu risc de aban-
don şcolar si familial, copii 
pentru care reintegrarea in 
familie este posibilă cu 
acordarea unui sprijin finan-
ciar. Suma acordată acestor 
categorii de beneficiari este 
de pâna la 1.500.000 lei 
(ROL) în funcţie de nevoile 
beneficiarilor. Durata de 
acordare a sprijinului finan-
ciar este între 6 şi 12 luni. În 
cursul anului 2006 au bene-
ficiat de sprijin în cadrul  
acestui program un număr  

75 de copii, suma totală 
alocată în acest an pentru 
programul de prevenire a 
abandonului şcolar fiind de 
32.360 RON.  

Programul de Monitori-
zare şi Tracking al activită-
ţilor specifice protecţiei co-
pilului a fost iniţiat de 
Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Copilului şi Adop-
ţie (ANPCA) şi face parte 
din obiectivele Strategiei 
Naţionale în domeniul Pro-
tecţiei Copilului. 

În judeţul Alba s-a con-
tinuat şi în anul 2006 acest 
program naţional de moni-
torizare având ca obiectiv 
conectarea la sistemul na-
ţional de monitorizare şi 
evaluare a situaţiei copilului 
aflat în dificultate sau în 
situaţie de risc, precum şi a 
activităţii serviciilor şi insti-
tuţiilor de protecţie a copilu-
lui. 

În anul 2006, Direcţia 
Generală de Asistenţă So-
cială şi Protecţia Copilului 
Alba a încheiat un număr de 
18 convenţii de parteneriat 
cu furnizori de servicii so-
ciale publici sau privaţi şi a 
continuat activitatea de 
susţinere financiară, în baza 
unor convenţii de cooperare 
încheiate anterior, pentru un 
număr de 21 proiecte. 

Obiectivele parteneriate-
lor au urmărit : crearea şi 
diversificarea serviciilor 
destinate protecţiei copilu-
lui, adultului şi persoanelor 
cu handicap ; cofinanţarea 
unor tipuri de servicii 
oferite acestor categorii de 
beneficiari. 

 În privinţa resurselor 
financiare şi a investiţiilor, 
Bugetul  de  venituri  şi  
cheltuieli  aferent anului  
2006  s-a  caracterizat  
printr-o  austeritate  reală, 
caracteristică  ce  s-a  re-
găsit  şi  în  execuţia  buge-
tară  înregistrată  în  de-
cursul  anului. 
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Prin  rectificarea  
pozitivă  a  bugetului  de  
stat , dar  şi  urmare  a  evo-
luţiei  favorabile  a  veni-
turilor  bugetului  propriu  
al  judeţului  Alba, 
prevederile  bugetare  au  
cunoscut  o  creştere  cu  
36,3 %  faţă  de  cele  ini-
ţiale ,  ceea   ce  a  condus  
la  soluţionarea  priorităţilor  
din  domeniul protecţiei 
sociale a copiilor, tinerilor, 
persoanelor cu dizabilităţi 
şi vârstnicilor din judeţul 
Alba. 
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Structura beneficiarilor din CIA Abrud pe tip de 

handicap
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Structura cheltuielilor pe anul 2006 (mii lei)

13989 14230.5

7522.5

copii
instituţionalizaţi

adulţi
instituţionalizaţi

persoane cu
dizabilităţi
neinstituţionalizate

Drepturile persoanelor cu handicap pe anul 2006 
(mii lei)

3637

10352

bunuri şi servicii

ajutoare sociale
(alocaţii,
indemnizaţii şi
alte drepturi cu
caracter social)
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In anul 2006 din bugetul 
propriu al judeţului Alba, 
pentru lucrările de intre-
tinere curenta a drumurilor 
si podurilor aflate in ad-
ministrarea Consiliului ju-
deţean Alba, a fost alocata 
suma de 11.400.000 lei. 
 Pe categorii de 
lucrări, au fost executate 
următoarele :  
-intretinere drumuri asfal-
tate - au fost executaţi 
45.800 mp de plombe cu 
mixtura asfaltica in valoare 
de 2.300.000 lei, pe 
u r mă t oa r el e  d r umur i 
judeţene: DJ106F: DN1-
Calnic-Gârbova; DJ107: 
Alba-Berghin-Cergau-Blaj-
C e t a t e a  d e  B a l t a , 
DJ107C :Alba Iulia- Teleac- 
Ciugud-Vintu de Jos; 
DJ107B: Santimbru-Galtiu- 
Mihalţ; DJ107I: Aiud-
Ramet-Mogos-Buci um; 
DJ762: Vidra-Avram Iancu; 
DJ141D: Drasov-Boz- 
D os t a t ;  DJ 7 0 4 :DN 7 -
Vinerea-Cugir. În total au 
fost executate lucrări de 
intretinere drumuri asfaltate 
pe o lungime de 82 km. 
- întreţinerea drumuri 
pietruite: au fost executate 
lucrări de reprofilare, aport 
de  material pietros, cura-
tirea santurilor si rigolelor 
pe o lungime totala de 134 
km in valoare totala de 
1.150.000 lei. Au fost exe-
cutate lucrări pe următoarele 
drumuri: DJ106K: Sebeş- 
Da ia  Romana -Ohaba -
Secasel, DJ107A: Alba 
Iulia-Mereteu-Blandiana;  

DJ107G: Noslac-Captalan– 
Stana de Mures; DJ106K: 
Galda de Jos-Benic- 
Intregalde; DJ107I:Aiud- 
Ramet-Mogos-Buci um; 
DJ705: Almasu Mare- 
Zlatna; DJ142K: Cetatea de 
Balta-Tatarlaua;  DJ107: 
Alba-Berghin-Cergau-Blaj-
Cetatea de Balta, si altele. 
Pe drumurile pe care au fost 
executate lucrări de între-
ţinere la partea carosabila, 
au fost executate si lucrări 
de asigurare a scurgerii 
apelor din zona drumului in 
valoare de 350.000 lei 
(curaţ ire acostamente, 
intreţinere sanţuri şi rigole, 
intreţinere ziduri de sprijin). 
- lucrări de întreţinerea 
curenta pe perioada de 
iarna: pe toata reţeaua de 
drumuri judeţene, pentru 
asigurarea circulaţiei pe 
perioada de iarna si com-
baterea zăpezii, s-au 
executat lucrări in valoare 
de 2.000.000 lei ; 
- tratamente bituminoase in 
valoare totala de 1.450.000 
lei pe o lungime de 40.2 km, 
pe următoarele drumuri: 
DJ106F: DN1-Calnic-
Garbova-lim. jud Sibiu,  
km.0+000-km.4+000;  km 
1 2 + 8 5 5 - k m . 1 5 + 8 5 5 ;  
DJ106F: DN1-Calnic-
Garbova-lim. jud Sibiu, 
km.12+855-km.15+856; DJ 
107: Alba Iulia - Berghin-
Colibi-Cergaul Mare - Blaj - 
Cetatea de Balta-Târnăveni, 
km. 43+00- k m.53+000 ; 
DJ107B: Santimbru-Galtiu-
M i h a l t , k m . 0 + 0 0 0 -
km.10+500 ,  DJ 107B: 
Santimbru-Galtiu-Mihalt, 
km. 0+000- k m.10+500 ; 
DJ704: DN7-Vinerea -
Cugir,km.0+000-km.2+600;  

DJ107G: DJ107D-Noslac-
Stana de Mures-lim. jud. 
Mures, km.7+100-km.9+100;  
DJ141D: DJ106I (Drasov) - 
Boz - Dostat - lim.jud.Sibiu, 
km.0+000 - km.5+100; 
- covoare bituminoase: s-au 
realizat pe o lungime totala 
de 15.5 km in valoare de 
3.363.800 lei, pe următoarele 
drumuri: DJ107G:DJ107D -  
Noslac - Stana de Mures - 
lim. jud. Mures;  DJ704A: 
DN7C-Pianu de Sus- 
D N 6 7 C ;  D J 1 0 7 B : 
Santimbru-Galtiu-Mihalt; 
DJ141D: DJ106I (Drasov) - 
Boz - Dostat - lim.jud.Sibiu; 
DJ108: Horea- Albac; 
DJ 107V:  Sa nmi c la us- 
Alecus; DJ106E: Sugag- 
Dobra; 
- au fost reparate 19 podeţe 
in valoare de 182.620 lei si a 
fost amenajata o parcare  pe 
drumul judeţean DJ762 in 
vederea amplasării instalaţiei 
de cântărire si măsurare a 
autovehiculelor. 

ANEXA 1 -  l is ta  lucrăr i lor  r ea lizate în anul 2006 din bugetu l  propr iu a l judeţulu i 
Alba ,  pent ru lucrăr i le de int r et iner e curenta  a  drumur ilor  s i  podur ilor  a f la te in  
adminis trar ea Cons il iu lu i  Judeţean Alba - 11.400.000 lei  
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In anul 2006 din sume 
defalcate din TVA, pentru 
activitatea de Transporturi 
a fost alocata suma de 
11.500.000 lei. 

 Din aceste sume au fost 
executate si sunt in curs de 
finalizare urmă toarele 
lucrări: DJ108: Horea-
Albac km. 73+350 -
km.79+200; Zid de sprijin 
si covor bituminos  DJ762: 
Baia de Cris - Avram 
Iancu, in valoare totala de 
1.275.145 lei; Ranforsare 
sistem rutier  pe DJ705B: 
Sibiseni-Vintu de Jos- 
Vurpar, in valoare de 
713.650 lei pe o lungime de 
2.7 km; lucrarea de 
Consolidare sistem rutier 
pe DJ106F: Calnic- 
Gârbova, km.15+975-
km.16+750 si lucrarea 

Ranforsare sistem rutier pe 
DJ750A: Gura Sohodol –
Sohodol, de la km.0+000 
pana la km.3+500 in 
valoare totala de 633.950 
lei ; 
- au fost executate lucrări 
de siguranţa circulatiei-
semnalizari orizontale si 
verticale in valoare totală 
de 362.148 lei, pe cele mai 
intens circulate drumuri 
judeţene; 
- au fost atacate si finalizate 
următoarele lucrări: trata-
ment bituminos pe DJ 107 
D: Unirea-Ocna Mures - 
Farau pe o lungime de 3,35 
km si DJ106K: Sebes-Daia 
Romana 8,5 km; 
- au fost executaţi 9,5 km 
de covor bituminos pe dru-
mul judeţean DJ107E: Aiud 
-Ciumbrud-Hoparta in va-

loare de 3.355.215 lei; 
- au fost pietruiţi 11,0 km 
de drumuri de pământ, pe 
următoarele sectoare de  
drum: DJ105M: Oiejdea- 
Ighiu, DJ705D: Cheile 
Cibului - Glod - Almasu 
Mare si DJ705E: Tartaria- 
Salistea; 
- au fost executate lucrări 
de reparaţii capitale la 
doua poduri: pod pe 
DJ106L in localitatea 
Ungurei in va-loare de 
268.566 lei si pod pe DJ107 
in localitatea Berghin in 
valoare de 416.482 lei; 
- au fost alocate sume pen-
tru elaborarea documen-
taţiilor tehnice privind exe-
cuţia unor lucrări de reabi-
litare si modernizare dru-
muri judeţene in valoare de 
247.580 lei.  

ANEXA 2 -  list a  lucrăr ilo r  rea lizat e în  
anu l 2006 d in sume defa lcat e d in TVA 
pent ru act ivit at ea de Transportur i -  
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ANEXA 3 -  l is ta  lucrăr i lor  rea l izate  în anul 
2006 din creditu l contractat  de CJ  Alba ş i  
l is ta  lucrăr i lor  programate pentru  anu l 2007 

Din sumele provenite din 
creditul accesat de CJ Alba, 
în anul 2006 au fost atacate 
lucrările de pe următoarele 
drumuri judeţene : 
- Consolidare corp drum 
judetean DJ107H: Coslariu 
Nou - Galda de Jos - Cricau - 
Ighiu - Sard - DN74, jud. 
Alba, km.2+374-km.18+836, 
cu o valoare totala de 
9.350.000 lei; 
- Reabilitare sistem rutier pe 
DJ107: Alba Iulia - Teleac -
Hapria - Straja - Berghin - 
Colibi - Secasel - Cergau 
Mare - Blaj - Sancel - Lunca 
Tarnavei - Sona - Jidvei - 
Cetatea de Balta - lim. cu 
jud. Mures, km. 1 + 550 -km. 
19 + 600, cu o valoare de 
7.685.000 lei.  

Din aceiaşi sursă de fi-
nanţare, pentru anul 2007 
sunt programate să se exe-
cute următoarele lucrări: 
- Consolidare  corp drum 
judeţean DJ107C: Teleac-
Drambar-Seusa-Ciugud-
Oarda-Vintu de Jos-DN74, 
jud. Alba, Km.0+000-
km.10+253; km.12+953-
km.23+593, tr.I km. 10 + 
253 - km.23+593, in valoa-
re estimativa de 15.051.000 
lei; 

- Consolidare corp drum 
judeţean DJ106I: DN1-
C unta -Drasov- S pr i ng-
Vingard-Ghirbom-DJ107, 
jud. Alba, km.0+000-
km.21+526, in valoare 
estimativa de 17.098.000  

lei. 
- Reabilitarea  si moderni-
zarea sistemului rutier pe 
drumul judeţean DJ107 si 
DJ107D” km.53+079-
k m . 7 9 + 9 6 7 - c o t a  d e 
cofinantare in valoare de 
2.650.000 Euro - obiectiv 
in valoare totala de 
aproximativ 9.600.000 
Euro. 
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Piaţa Ion I. C. Bratianu nr. 1 
510118 Alba Iulia 

Telefon: 0258 - 811254 
Fax: 0258 - 813325 

E-mail: cjalba@cjalba.ro 
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