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Anul 2007 a fost, prin exe-

celenţă, un an dedicat dez-

voltării infrastructurii şi 

consolidării dezvoltării 

economice a judeţului Alba. 

Am avut un an bun, în 

care  parteneriatul creat în-

tre administraţie şi mediul 

de afaceri s-a consolidat, 

ajutând la accelerarea dez-

voltării judeţului nostru. 

Prezentând sintetic câteva 

date de referinţă, putem 

spune că anul acesta la dru-

murile judeţene s-a înregis-

trat cel mai mare volum de 

lucrări din 1989 încoace. De 

asemenea, în domeniul dez-

voltării economice, 2007 

este anul în care Strategia de 

dezvoltare a Judeţului Alba 

capătă forma sa finală, 

ajutându-ne să fim pregătiţi 

pentru  marea bătălie a fon-

durilor europene. 

Desigur, sunt multe de 

spus despre 2007. Veţi putea 

descoperi  însă  toate 

amănuntele  act ivităţ i i 

depuse de Consiliul Jude-

ţean Alba în paginile care ur-

mează. 

Cuvânt înainte 

Page 3 CJ Alba -  Cabinet Preşedinte                         Raport de activitate 2007 

Ion DUMITREL, 
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba 



In cursul anului 2007, Consiliul 

judeţean Alba s-a întrunit in 14 sedinte 

din care 11 ordinare si 3 extraordinare. 

Au fost adoptate 202 hotarari, 

majoritatea vizand in principal 

domeniile: organizarea si functionarea 

aparatului de specialitate a consiliului 

judetean si a institutiilor si serviciilor 

publice de sub autoritatea sa; aprobarea 

Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului judetean Alba; 

rectificarea bugetului general de venituri 

si cheltuieli al judetului Alba si 

aprobarea bugetelor de venituri si 

cheltuieli ale institutiilor si serviciilor 

publice de interes judetean finantate 

prin subventii si din venituri proprii; 

asocierea Consiliului judetean Alba cu 

consiliile locale ale municipiilor, in 

vederea obtinerii de finantare externa pe 

domeniile: modernizarea administratiei, 

social, educatie, infrastructura si mediu; 

administrarea domeniului public si 

privat al judetului Alba. De asemenea au 

fost adoptate hotarari care au aprobat 

incheierea de conventii de cooperare si 

parteneriat cu organizatiile 

neguvernamentale, majoritatea in sfera 

sociala si invatamant. 

În exercitarea atribuţiilor sale 

legale, Preşedintele Consiliului judetean 

Alba a emis 385 de dispoziţii, în 

principal în domeniul resurselor umane, 

în domeniul patrimonial şi financiar 

contabil, în calitatea sa de ordonator 

principal de credite. 

În ceea ce priveşte organizarea 

Consiliului Judeţean Alba, în anul 2007 

au existat unele schimbări în rândul 

consilierilor judeţeni. Astfel, şi-au încetat 

de drept mandatele, prin demisie, 

doamna Ciobotea Diana Georgeta şi 

domnul Predescu Flaviu George, 

domniile-lor fiind înlocuiţi de doamna 

Petric Tatiana Mariana şi respectiv 

doamna Mih Dehelan Mihaela. 

In acest an in cadrul Consiliului 

judetean Alba isi desfasoara activitatea 

un numar de 6 comisii de specialitate 

formate din consilierii judeteni alesi cum 

sunt : Comisia economica si 

administrarea domeniului public si 

privat(presedinte – Alin Florin Cucui); 

Comisia de amenajarea teritoriului , 

urbanism, infrastructura si mediu 

(presedinte - Tudose Georgel Mihai); 

Comisia juridica, ordine publica si 

disciplina (presedinte - Toma Daniela 

Monica); Comisia de cultura, culte, 

învaţamant, sport si turism (presedinte - 

Furdui Iancu Nicolae); Comisia de 

dezvoltare regionala si integrare 

europeana (presedinte – Ardelean 

Ioan); Comisia de sanatate si asistenta 

sociala (presedinte – Petric Tatiana 

Mariana). 

ŞEDINŢELE CONSILIULUI JUDEŢEAN ALBA ŞI ORGANIZAREA SA 
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“În cursul anului 

2007, Consiliul 

Judeţean Alba s-a 

reunit în 14 şşşşedinţe şşşşi 

a adoptat 202 

hotărâri.” 



In cadrul Directiei juridica si 

cancelarie, au fost primite, inregistrate 

si distribuite compartimentelor de spe-

cialitate spre solutionare, un numar de 

956 adrese, monitoare oficiale ale Ro-

maniei in care a fost publicata legislatia 

si monitoare oficiale ale judetelor. 

Incepand cu luna decembrie a 

fost implementat sistemul integrat al 

managementului documentelor. 

Compartimentul cancelarie  

a asigurat în cursul anului 2007 buna 

desfăşurare a şedinţelor CJ Alba, a par-

ticipat la aceste şedinţe şi a asigurat 

consemnarea dezbaterilor sedintei; a 

intocmit de asemenea stenograma si 

dactilografierea proceselor-verbale ale 

sedintelor.  

Angajatii din cadrul comparti-

mentului cancelarie au participat la se-

dintele comisiei de aplicare a prevederi-

lor Legii 10/2001 , la sedintele consiliu-

lui de administratie a SC DPL Alba SA si 

la sedintele AGA de la societatile comer-

ciale unde Consiliul judetean Alba este 

actionar,  in vederea intocmirii steno-

gramei si a dactilografierii procesului 

verbal de sedinta.  

Acest compartiment cuprinde şi 

registratura generală si compartimentul 

Arhiva a Consiliului Judeţean Alba.  

Registratura Generală a pri-

mit în cursul anului 2007,  un număr de 

15.132  documente.  In urma distribuirii 

documentelor la compartimentele CJ, pe 

parcursul anului au fost expediate 

10.150 de adrese de raspuns. Ince-

pand cu luna decembrie s-a implemen-

tat sistemul integrat al managementului 

documentelor.  

tatile arhivistice in mape in vede-

rea protejarii lor si inlesnirii cau-

tarii documentelor solicitate pen-

tru a fi consultate, folosindu-se 

1471 mape de carton ce contin 

5489 unitati arhivistice ce au 

termen de pastrare permanent si 

Pe parcursul anului 

2007 s-au efectuat operatiuni 

de ordonare si invetariere a 

documentelor aflate in depozi-

tul arhivei Consiliului judetean 

Alba in numar de 8159 unitati 

arhivistice. S-au introdus uni-

733 cutii de carton care au fost asam-

blate si etichetate si in care au fost intro-

duse 1724 unitati arhivistice. S-a initiat 

organizarea activitatii de intocmire a 

nomenclatorului arhivistic al unitatii, 

solicitand sefilor de compartimente pro-

puneri in acest sens. A fost impulsionata 

Compartimentul Arhivă 

ACTIVITATEA DIRECŢIEI JURIDICE ŞI CANCELARIE 
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“în cursul anului 2007 au fost 

primite la Registratura 

Generală 15.132 de 

documente şi au fost 

expediate 10.150 de 

documente.” 
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aceasta operatiunea de predare a docu-

mentelor de la compartimente la Arhivă,  

reusind sa fie predate  1740 unitati arhi-

vistice. De asemenea, s-a preluat arhiva 

de la corpul gardienilor publici in numar 

de 1964 unitati arhivistice care a fost 

ordonata si inventariata pe baza proce-

selor verbale si inventarelor existente, 

iar unde au fost gasite unitati arhivistice 

fara inventare, au fost intocmite in nu-

mar de 186 unitati arhivistice. 

S-a preluat si transportat arhiva 

de la SC PROIECT SA Alba, intr-un spa-

tiu amenajat la Centrul Militar Alba, 

dupa care s-a efectuat ordonarea si in-

ventarierea intregii documentatii ce 

contine schite de sistematizare si 

proiecte, cuprinzînd un numar de 520 

unitati arhivistice. 

Incepand cu luna decembrie s-a 

implementat sistemul integrat al mana-

gementul documentelor. 

Serviciul juridic-contencios 

pretenţii  - 9; acţiuni în constatare   - 5;  

litigii de muncă  - 1; acţiuni în regres   -  

1; litigiu funcţionari publici  - 8; reven-

dicare imobiliară   -  2 ; acţiuni în 

rectificare CF  -  2; acţiuni 

p r i v i n d  p a l s ame n t u l 

minorilor  -  23 ; adopţii   -  5; 

drepturi băneşti -  3; acor-

dare personalitate juridică - 

1; validare mandat consilieri 

judeţeni – 2;  acţinuni penale 

–1 ; obligaţia de a face – 1; 

repunere drepturi părinteşti 

–1; reintegrare familie – 1; strămutare  -

1; uzufruct -1 ; contestaţie la executare - 

1 ;  uzucapiune – 1; acţiuni în prestaţie 

tabulară – 1;  acţiuni în anulare – 7; re-

cunoaştere drept de proprietate –1; litigi 

Legea nr.112/1995 -1. 

 În raport de calitatea procesuală 

a Consiliului judeţean Alba în 

aceste litigii, se pot evidenţia: 

un litigiu în care Consiliul Ju-

deţean Alba a avut calitatea de 

reclamant, 100 de litigii în care 

CJ Alba a avut calitatea de pâ-

rât şi un litigiu în care CJ Alba 

a participat în calitate de parte 

civilă. 

În cadrul procedurilor judiciare 

de soluţionare a acestor litigii, Consiliul 

Judeţean Alba a fost citat pentru un 

 În cursul anului 2007 Consiliul 

judeţean Alba a fost implicat într-un 

număr de 158 de litigii care s-au aflat pe 

rolul instanţelor judecătoreşti. Un nu-

măr de 56 de litigii au fost înregistrate în 

anii precedenţi, aflându-se în curs de 

soluţionare, iar un număr de 102 de 

litigii au fost înregistrate în anul 2007.  

 Litigiile în care a fost parte pro-

cesuală Consiliul judeţean Alba se pot 

evidenţia în raport de obiectul cauzei şi 

materia juridică, după cum urmează: 

acţiuni în contencios administrativ – 14;  

plângeri contravenţionale - 53; acţiuni 

în revendicare - 3; acţiuni formulate în 

temeiul Legii nr.10/2001 -  8; acţiuni în 
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“În curusl anului 2007, 

angajaţii Serviciului juridic 

contencios au reprezentat 

CJ Alba în 158 de litigii, la 

386 de termene de 

judecată”   



de consilii judetene 480 exemplare; la 

78 de primarii din judet 936 exemplare 

si 60 de exemplare au fost distribuite 

directiilor din cadrul Consiliului jude-

tean Alba.  

Au fost studiate si arhivate Moni-

toarele Oficiale primite de la alte consilii 

judetene. De asemenea, s-a intocmit o 

baza de date, ca instrument de lucru, in 

vederea cautarii rapide a hotararilor 

consiliului judetean, dupa data si an,  

tematica  si  initiator.  

Monitorul Oficial al judeţului Alba 

Pe parcursul anului 2007 au fost 

culese, corectate si avizate spre tipar 12 

numere ale Monitorului Oficial al 

judetului Alba, respectiv numerele 1 – 

12/2007, care cuprind 181 de hotarari 

ale Consiliului judetean Alba, 28 

dispozitii ale Presedintelui Consiliului 

judetean Alba privind admiterea cererii 

de schimbare de nume/prenume pe cale 

administrativa a unor persoane fizice, 

precum si 24 ordine ale Prefectului 

judeteului Alba.  

Au fost distribuite Monitoarele 

Oficiale ale judetului Alba de la nr.1 la 

nr.12/2007, dupa cum urmeaza: la 40 
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număr de  386  termene de judecată, 

consilierii juridici prezentându-se la 

instanţele judecătoreşti la un număr de 

318 termene de judecată la care au 

asigurat reprezentarea intereselor 

Consiliului judeţean Alba.  În cazul 

celorlalte litigii a căror specific nu a 

impus cu necesitate prezentarea la 

instanţele judecătoreşti, apărarea 

drepturilor şi intereselor legitime ale 

consiliului judeţean s-a 

rea l izat  de  căt re 

consilierii juridici prin 

întocmirea şi depunerea 

la dosarul cauzei a 

lucrărilor juridice şi 

d o c u m e n t a ţ i i l o r 

justificative, necesare 

soluţionării 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 Cluj, Tribunalul 

Suceava, Tribunalul Argeş, 

Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea 

de Apel Cluj, Curtea de Apel 

Târgu Mureş( şi Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie). 

În anul 2007 au fost 
înregistrate  
102 litigii  

“Monitorul Oficial al 

judeţului Alba  a fost 

distribuit la 40 de 

consilii judeţene- 480 de 

exemplare, 78 de 

Primării - 936 de 

exemplare şi 60 de 

exemplare în cadrul CJ 

Alba.”  



În anul 2007, a continuat 

şi s-a dezvoltat politica de part-

eneriat cu mediul de afaceri, 

iniţiată de Consiliul Judeţean 

Alba, extinzându-se activitatea  

comitetelor de dezvoltare 

economică şi rurală a judeţu-

lui Alba. 

O realizare importantă a 

acestui an  o constituie definiti-

varea Strategiei de Dezvoltarea 

judeţului Alba, document funda-

mental pentru stabilirea priorităţi-

lor anilor viitori. 

De asemenea, investiţiile publice şi 

cota din buget alocată dezvol-

tării s-au situat anul acesta la 

cele mai mari valori înregis-

trate până în prezent, permiţând în acest 

fel realizarea unor obiective importante 

precum alimentări cu apă potabilă, dru-

muri şi poduri, lucrări în domeniul asis-

tenţei sociale şi al protecţiei copilului. 

Economic—financiar 

tivele de investiţii , conform progra-

melor de dezvoltare naţionala judeţene 

si locale, a căror surse sa se asigure 

din diferite fonduri de finanţare pe 

baza de proiecte. 

 La fiecare rectificare a bugetu-

lui s-a avut in vedere asigurarea 

condiţiilor materiale si a surselor de 

finanţare pentru asigurarea func-

ţionarii autorităţii executive jude-

ţene si pentru realizarea altor obiec-

tive şi acţiuni de interes judeţean. 

Comparativ, ponderea celor 

două componente ale bugetului, din 

anul 2003 şi până în prezent se prezintă 

conform următorului grafic, în care se 

poate observa creşterea netă a fon-

durilor alocate dezvoltării. 

 

 

Eficientizarea administraţiei pub-

lice se poate realiza numai prin dezvol-

tarea activităţii pe baza de programe 

anuale si prin gestionarea eficienta a 

resurselor, astfel încât costurile să fie 

direct proporţionale cu rezultatele 

obţinute. 

De aceea, în structurarea bugetului 

Consiliului judeţean Alba s-au avut în 

vedere două componente: bugetul de 

funcţionare adică totalul cheltuielilor de 

funcţionare, respectiv serviciile minime 

care sunt in finanţarea unei autorităţi 

locale, fără de care nu poate funcţiona o 

autoritate şi bugetul de dezvoltare re-

spectiv totalul cheltuielilor pentru obiec-

ACTIVITATEA DIRECŢIEI DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
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S-a dezvoltat politica 
de parteneriat cu 
mediul de afaceri. 

“Bugetul judeţului 

Alba a fost orientat 

spre dezvoltare, 

urmărindu-se 

realizarea unor 

ivestiţii publice  de 

mare importanţă.” 
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“A crescut ponderea 
fondurilor alocate dezvoltării, 

faţă de anii trecuţi” 



In anul 2007 veniturile totale esti-

mate a se incasa pana la 31.12.2007  ale 

bugetului propriu sunt in suma de 

139.670 mii lei fata de 100.773,00 mii 

lei încasat la nivelul anului 2006, con-

statându-se astfel o creştere cu 38,60 %, 

creştere datorata evoluţiei pozitive a 

impozitului pe venit colectat la nivelul 

judeţului, a cotei de 13% aferenta 

bugetului propriu si implicit a modifi-

cării criteriilor de repartizare a sumelor 

si cotelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat, date de Legea 

273/2006 privind finanţele publice lo-

cale intrata in vigoare începând cu data 

de 1 ianuarie 2007. 

Aceasta evoluţie s-a reflectat si in 

creşterea veniturilor proprii a bugetului 

Consiliului Judeţean, de la 27.571,00 

mii lei in anul 2006, la 40.934,00 mii lei 

in anul 2007 (venituri estimate a se în-

casa), veniturile proprii prezintă astfel o 

creştere cu 48,47 % comparativ cu în-

casările realizate in anul 2006.  

de 4 ore , conform prevederilor OGU nr. 

96/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

În domeniul Culturii, 

recreări şi religiei s-au finanţat  

cheltuieli destinate funcţionării 

unităţilor de cultură aflate în subordinea 

Consiliului Judeţean Alba ( Biblioteca 

Judeţeană „ Lucian Blaga”, Muzeul 

Naţional al Unirii, Teatrul de Păpuşi 

„Prichindel”, Centrul pentru conser-

varea şi promovarea culturii tradiţionale 

Alba, Şcoala Populară de Arte şi 

În domeniul învăţământului 

Consiliul Judeţean Alba, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 84/1995 (legea 

învăţământului) cu modificările şi com-

pletările ulterioare, asigură finanţarea 

cheltuielilor curente ale unităţilor de 

învăţământ special. De asemenea tot la 

această grupă se asigură finanţarea 

drepturilor privind acordarea de pro-

duse lactate şi de panificaţie pentru 

elevii din clasele I-IV din învăţământul 

de stat şi pentru copii preşcolari din 

grădiniţele de stat cu program normal 

meserii), destinate  plăţii  contribuţiilor 

pentru personalul neclerical angajat în 

unităţile de cult din ţară, sprijinirii 

unităţilor de cult din judeţ, precum şi 

pentru alte activităţi culturale şi 

recreative. 

În anul 2007 a fost înfiinţat ca 

unitate aflată în subordinea Consiliului 

Judeţean Alba, Centrul de Cultură 

„Augustin Bena”, prin reorganizarea  

Şcolii Populare de Arte şi Meserii Alba şi 

a Centrului pentru conservarea şi 

promovarea culturii tradiţionale Alba, şi 

Cheltuieli de la Bugetul Consiliului Judeţean Alba 
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“Veniturile totale ale 

CJ Alba au crescut 

cu 38,60% faţă de 

anul trecut, iar 

veniturile proprii au 

fost cu 48,47% mai 

mari.” 
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Investiţiile  privind  
reabilitarea 
sistemului rutier 
din judeţul Alba 
finanţate  în anul 
2007 au fost  în 
sumă de 97.302,00 
mii lei, înregistrând 
o creştere de 255,70 
% faţă de anul 2006. 



respectiv organizarea Serviciului de 

spectacole – Ansamblul artistic de 

fanfară.  

În sfera serviciilor reli-

gioase, Consiliul Judeţean Alba a 

acordat sprijin financiar, în anul 2007 

unui număr de 156 de unităţi de cult din 

judeţul Alba pentru lucrări de 

restaurare, consolidări şi reparaţii la 

biserici. 

Acordarea acestui sprijin s-a 

făcut in baza documentaţiilor întocmite 

si la propunerea unităţilor de cult . 

In acest sens pentru realizarea 

unor reparaţii la lăcaşurile de cult din 

judeţul Alba au fost alocate in anul 2006 

fonduri in valoare de 1522,00 mii lei 

comparativ cu suma alocata in anul 

2005 de 297,00 mii, iar anul 2007 a 

înregistrat o creştere de 24.84% fata de 

anul  2006,  in  sume absolute 

reprezentând  1.900,00 mii lei fata de  

1522,00 mii lei.  

În ceea ce priveşte capitolul 

„Asistenţa socială” s-au  asigurat 

fonduri pentru finanţarea şi funcţio-

narea a două sisteme: sistemul de 

protecţie a copilului şi sistemul de 

protecţie a persoanelor cu handicap cu 

cele două subcomponente a acestuia: 

protecţia socială propriu-zisă în centrele 

rezidenţiale şi prestaţiile sociale: 

alocaţii, indemnizaţii, alte drepturi 

sociale. 

Ponderea ridicată a execuţiei 

cheltuielilor cu asistenţa socială în 

totalul execuţiei bugetare, a rezultat din 

coalizarea eforturilor spre consolidarea 

sistemului de asistenţă socială a 

persoanelor vârstnice şi persoanelor cu 

dizabilităţi prin înfiinţarea unor centre 

de ocrotire în care serviciile să aibă un 

grad ridicat de flexibilitate. 

Pentru reabilitarea sistemului 

rutier  s-au alocat fonduri atât din 

bugetul propriu al Consiliului Judeţean 

Alba cât şi din alte surse ( fonduri 

externe nerambursabile,  contractarea 

de împrumuturi, alte surse). 

 Investiţiile  privind  reabilitarea 

sistemului rutier din judeţul Alba 

finanţate  în anul 2007 au fost  în sumă 

de 97.302,00 mii lei, înregistrând o 

creştere de 255,70 % faţă de anul 2006.  

În domeniul serviciilor şi 

dezvoltării publice, s-au alocat fonduri 

pentru continuarea investiţiilor la 

sistemul de alimentare cu apă, 

respectiv pentru dezvoltarea alimentarii 

cu apă potabilă a localităţilor aferente 

sistemului zonal al judeţului Alba, sursa 

râul  Sebeş, pentru reabilitarea 

alimentarii cu apă potabilă sursa 

Mihoeşti localitatea Câmpeni, judeţul 

Alba, pentru finanţarea unor cheltuieli 

de investiţii ce revin ca responsabilităţi 

Consiliului Judeţean Alba prin aplicarea 

H.G. nr. 687/1997 şi H.G. nr. 

1036/2004  pr iv ind  Programul  
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Guvernamental de alimentare cu apă a 

satelor, precum si pentru   lucrări 

finanţate in baza H.G. nr. 577/1997. 

Fondurile  alocate pentru acest domeniu  
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Consiliul Judeţean Alba a aprobat 

prin Hotărârea nr. 240/2006 taxele si 

tarifele locale pe anul 2007, care au con-

tribuit la formarea veniturilor proprii. 

In anul curent veniturile totale esti-

mate a se incasa pana la 31.12.2007 la 

bugetul propriu sunt in suma de 139.670 

mii lei. 

In urma analizei executiilor buge-

tare in perioada 2005-2007 se constata 

o crestere semnificativa a veniturilor la 

toate cele trei grupe: venituri proprii, 

prelevari de la bugetul de stat si subven-

tii.  

Veniturile proprii au inregistrat o 

crestere de 48,47% in anul 2007 fata de 

incasarile anului 2006 si o crestere de 

109,50% fata de incasarile anului 2005.  

In urma analizei executiilor buge-

tare in perioada 2005-2007 se constata 

o crestere semnificativa a veniturilor la 

totate cele trei grupe: venituri proprii, 

prelevari de la bugetul de stat si subven-

tii.  Veniturile proprii au inregistrat o 

crestere de 48,47% in anul 2007 fata de 

incasarile anului 2006 si o crestere de 

109,50% fata de incasarile anului 2005.  

Ponderea cea mai reprezentativa din  

categoria veniturilor proprii o constituie 

încasările din cote si sume defalcate din 

impozitul pe venit.  

O alta categorie de venituri proprii  

o reprezinta autorizatiile speciale de 

transport, care se stabilesc in functie de 

masa totala, de dimensiunile de gabarit 

ale autovehiculelor si de distanta par-

cursa.  În anul 2007, suma incasata  ca 

urmare a eliberarii autorizatiilor spe-

ciale de tansport este în valoare de 

303.341,30 lei,. 

VENITURILE 
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Legea privind finanţele publice lo-

cale nr. 273/2006, a intrat în vigoare cu 

data de 1 ianuarie 2007, a adus ca ele-

ment de noutate modalitatea de alocare 

a cotelor şi sumelor defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat, aprobate 

prin legea bugetului de stat,  pentru 

echilibrarea bugetelor locale ale unităţi-

lor administrativ - teritoriale . 

Conform art. 33, consiliul judeţean 

prin hotărâre repartizează o cotă de 20% 

din sume pentru susţinerea programelor 

de dezvoltare locală şi pentru proiecte 

de infrastructură care necesită cofinan-

ţare locală. 

In anul 2007 s-au aprobat de catre 

Consiliul Judetean Alba un numar de 5 

hotarari cu o suma totala de 10.574 mii 

alimentările cu apă potabilă în sistem 

zonal şi al localităţilor din mediu rural – 

2,92 %, lucrările din domeniul de asis-

tenţă socială şi pentru protecţia copilu-

lui – 5,16 %, alte cheltuieli de investiţii : 

11,17%, reprezentând: achiziţii imobile – 

41,38%, dotări independente – 45,54%, 

Programul de investiţii publice pen-

tru anul 2007 prevede realizarea unui 

volum de lucrări de investiţii publice  în 

valoare de 76.820,35 mii lei, din care 

valoarea programată pentru lucrările de 

construcţii-montaj este de 64.455,44 mii 

lei, ceea ce reprezintă aproximativ 37,2 

% din totalul cheltuielilor  bugetului 

general al unităţii administrativ – terito-

riale pe anul 2007.  

Programul investiţiilor publice, pe 

anul 2007, cuprinde 11 beneficiari de 

investiţii. Ponderea cea mai însemnată o 

au lucrările de investiţii privind: dru-

murile şi podurile judeţene – 78,13%, 

cheltuieli de proiectare – 13,10%.   

În perioada 2005-2007 au fost puse 

în funcţiune importante capacităţi de 

producţie la lucrările de investiţii 

privind „Dezvoltarea alimentării cu apă 

potabilă a localităţilor aferente sistemu-

lui zonal al judeţului Alba – sursa râul 

Sebeş. Efortul 

investiţional  pe 

perioada 2004-

2007 la acest 

obiectiv de in-

vestiţii a fost de 

7425,00 mii lei 

ceea ce reprez-

Investiţiile publice 

Echilibrarea bugetelor locale 
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LUCRĂRI DE INVESTIŢII ÎN 2007 



intă 37,72 la sută din valoarea totală de 

investiţie programată. Investiţia a 

început în anul 1994.  

Un alt obiectiv este „Reabilitarea 

alimentării cu apă potabilă a sursei Mi-

hoieşti - Câmpeni”. Pe aceeaşi perioadă 

au fost alocate fonduri de investiţii  în 

valoare de 4250 mii lei, lucrările  fiind 

realizate la finele acestui an în proporţie 

de aproximativ 45,2 %.   

În anul 2006 au fost recepţionate şi 

puse în funcţiune alimentările cu apă 

potabilă de la Totoi, Sâncel şi Tărtăria, 

iar în anul 2007 au fost recepţionate 

lucrările la alimentările cu apă potabilă 

de la Noşlac,  Biia, Şibot. Au început 

lucrările la Sânmiclăuş – Şona, Jidvei şi 

Cetatea de Baltă., unde au fost realizată 

aducţiunea pe o distanţă de 15 km. şi 

reţeaua de distribuţie pe o lungime de 

cca 12 km.  

În cursul anului 2006 au fost achiz-

iţionate 12 case de către Direcţia Gener-

ală de Asistenţă Socială şi Protecţia Co-

pilului Alba necesare pentru restruc-

turarea sistemului de protecţie a per-

soanelor vârstnice. Casele achiziţionate 

sunt localizate în Gârbova, Pianu de Jos, 

Vinţu de Jos, Galda de Jos şi Cricău, 

Blaj-Tiur, Aiud şi Abrud pentru care au 

fost alocate fonduri în valoare de 3231 

mii lei. 

  

judeţe creanţe bugetare total-

izând  61.526,32 lei, în anul 

2007.  

În urma activităţii acestui 

compartiment, au fost luaţi în 

evidenţă 87 de contribuabili, 

persoane fizice şi juridice, 

suma colectată ca taxă specială 

Salvamont  fiind de 76.000,00 

lei în anul 2007.  

Compartimentul impozite, taxe , 

tarife şi executare silită are rolul de a 

administra creanţele provenind din im-

pozite, taxe, tarife, contribuţii, amenzi şi 

alte sume ce constituie venituri ale 

bugetului propriu al judeţului Alba.  

În ceea ce priveşte colectarea cre-

anţelor bugetare, au fost transmise spre 

executare silită organelor de specialitate 

competente din raza teritorială a altor 

IMPOZITE, TAXE, TARIFE SI EXECUTARE SILITĂ  
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În ceea ce priveşte transportul 

rutier de personae,  ţinând cont de 

nevoile de deplasare ale populaţiei,  s-a 

întocmit documentaţia de  modificare a  

Programului de transport rutier de 

persoane al judeţului Alba, prin servicii 

regulate în trafic judeţean, pentru 

perioada 2005-2008. În anul 2007  au 

fost efectuate modificări ale numărului 

de curse şi graficelor de circulaţie pe 27 

trasee judeţene.  

DEZVOLTARE, STRATEGII, PROGRAME  

baterea proiectelor propuse în strategie 

şi a etapelor acesteia cu autorităţi pub-

lice locale municipale, orăşeneşti şi 

comunale din judeţ, cu partidele politice 

ce compun consiliul judeţean şi cu 

Comitetele de dezvoltare 

economică şi rurală  ale jude-

ţului Alba.  

În luna noiembrie Strategia 

de dezvoltare a judeţului 

Alba a fost supusă consultării 

publice pe site-ul CJ Alba, 

urmând a fi aprobată în şed-

inţa consiliului judeţean din 

luna decembrie. 

Strategia de Dezvoltare a Judeţului 

Alba, pe perioada 2007 -2013,  reprez-

intă instrumentul metodologic pe baza 

căruia  se va putea realiza, în parteneriat 

cu administraţiile locale, cu instituţiile 

deconcentrate la nivel judeţean, cu ce-

tăţenii, cu mediul privat şi cu societatea 

civilă, planificarea dezvoltării socio-

economice pe termen mediu şi lung.  

Documentul se constituie şi ca 

platformă de coordonare a investiţiilor 

şi de pregătire a administraţiei locale în 

vederea gestionării instrumentelor 

structurale în perioada 2007-2013.  

 

În acest an, CJ Alba, în colaborare 

cu Consorţiul desemnat să realizeze 

Strategia de dezvoltare a judeţului Alba 

pentru perioada 2008-2013, au avut o 

serie de întâlniri de lucru pentru dez-
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“Cornul şi Laptele” 

În anul 2007, în Programul guver-

namental „Laptele şi cornul”, sunt cu-

prinşi estimativ, 25.000 de elevi şi 

preşcolari, din ciclul primar clasele I-IV 

din învăţământul de stat şi din grădi-

niţele de stat cu program normal de 4 

ore, din cca. 650 de şcoli şi grădiniţe din 

judeţul Alba. Pentru anul financiar 

2007, pentru realizarea acestui program 

sunt alocate fonduri în valoare de 

4639,0 mii lei, din care până la finele 

lunii octombrie a.c. au fost cheltuite 

3.185,0 mii lei. Pentru anul şcolar 2007-

2008, început la data de 17 septembrie 

2007, au fost cheltuite pe lunile sep-

tembrie şi octombrie, fonduri în valoare 

de cca. 730,77 mii lei. Disponibilul de 

fonduri rămas pentru anul curent, per-

mite finanţarea în continuare în bune 

condiţii   a programului prevăzut.  

din judeţul Alba, în colaborare cu spe-

cialişti din regiunea Isperih – Bulgaria” 

– implementat în colaborare cu Consil-

iul local al Municipiului Sebeş prin Ser-

viciul Public de asistenţă socială şi AS-

CIR Sebeş; „Ziua copilului în culori” – 

în colaborare cu Arhiepiscopia Ortodoxă 

Română Alba Iulia; „Sustenable Devel-

opment in the Balkan Area: Vision and 

Reality/ Dezvoltare durabilă în Bal-

kani: între viziune şi realitate” – în co-

laborare cu Universitatea 1 Decembrie 

1918 Alba Iulia. 

La nivelul judeţului nostru s-a con-

stituit încă din anul 2006 „Grupul de 

Iniţiativă al Fundaţiei Comunitare” Alba 

format din Primăria Municipiului Alba 

Iulia, Asociaţia “Sprijiniţi copiii” Alba 

Iulia şi Consiliul Judeţean Alba. Acţi-

unile grupului în anul 2007 au fost: 22-

28 aprilie 2007 s-a desfăşurat Săp-

tămâna Naţională a Voluntariatului, 

proiect dedicat voluntarilor activi din  

România şi tuturor celor care susţin ac-

tivitatea acestora.  

”Ce pot face tinerii pentru comuni-

tate ?” Facilitarea accesului unui grup de 

tineri din Alba la oportunitatea de a 

derula mici programe finanţate cu sume 

modice , care duc la rezultate semnifica-

tive  în comunitate. Prezentare power 

point a programului de finanţare 

Asistenţa socială 

Consiliul judeţean Alba a încheiat 

acorduri de asociere pentru implemen-

tarea proiectelor: „Valori 

creştine, comunitate 

civică şi acţiune socială 

în România de astăzi” – 

implementat în part-

eneriat cu Consiliul local 

al Municipiului Blaj şi 

Universitatea Babeş – 

Bolyai –Facultatea de 

teologie greco-catolică 

Blaj; „Pod peste Dunăre – 

o iniţiativă pentru îmbu-

nătăţirea mediului social 
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CJ Alba s-a implicat în realizarea celei de-a 
doua ediţii a “Bursei Proiectelor Comunitare” 



YouthBank, ARC Cluj, a proiectelor dez-

voltate de tineri, administrat de către un 

grup de tineri. 

Bursa proiectelor comunitare, edi-

ţia a II- a, eveniment organizat cu 

scopul de a  promova  interesele comu-

nităţii prin obiectivele proiectelor 

prezentate de  organizaţii non- profit. 

Tot în anul 2007, Consiliul Jude-

ţean Alba, prin compartimentului 

strategii, programe a depus şi a câştigat 

proiectul „Am acte, deci exist” în valoare 

de 48.631 Euro,  finanţat din programul 

Phare.  

Proiectul se adresează unui număr 

de 180 de cetăţeni de etnie romă din 9 

localităţi ale judeţului şi vizează rezol-

varea actelor de naştere, identitate, 

căsătorie şi locative.  

DEZVOLTARE RURALĂ 

şi exploataţii agricole din judeţ, idei şi 

soluţii pentru dezvoltarea şi diversifi-

carea activităţilor agricole.  

În cadrul şedinţei Comitetului de 

Dezvoltare rurală din luna aprilie 2007 

s-a semnat actul constitutiv al 

„Asociaţiei Producătorilor de carne Pre-

mium de bovine şi ovine”. Asociaţia îşi 

propune promovarea unor noi tehnici şi 

metode de creştere a raselor de carne, 

organizarea de stagii de formare internă 

sau externă în domeniul creşterii raselor 

de carne şi facilitarea accesului pe piaţă 

a produselor obţinute din diverse activi-

tăţi specifice. În acest sens s-a realizat 

un schimb de experienţă la o fermă din 

Doştat, unde cei interesaţi au văzut con-

diţiile de creştere a raselor de carne.  

Au avut loc de asemenea mai multe 

întâlniri pentru consultări şi dezbateri 

privind procedura de elaborare a 

„Strategiei de Dezvoltare a judeţului pe 

perioada 2007-2013” şi portofoliul de 

proiecte ce vor fi cuprinse în cadrul 

acesteia. 

Compartimentul dezvoltare rurală 

a facilitat participarea reprezentanţilor 

exploataţiilor agricole din judeţ la cea de 

a 13-a ediţie a Târgului Internaţional 

pentru Agricultură, Industrie Alimen-

În 2007, Consiliul judeţean Alba a 

organizat întâlniri lunare ale Comitetu-

lui de Dezvoltare Rurală, la care au par-

ticipat alături de membrii Comitetului, 

reprezentanţi ai instituţiilor bancare, 

reprezentanţi ai instituţiilor de dezvol-

tare rurală regională, consultanţi în 

domeniul accesării fondurilor struc-

turale care au oferit informaţii despre 

principalele sectoare de finanţare, nou-

tăţi legislative (norme sanitar veterinare 

privind procedura de autorizare sanitar 

veterinară a unităţilor), facilităţi fiscale, 

noi produse de creditare şi informaţii 

diverse pe teme de interes pentru firme 
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tară şi Ambalaje ce s-a desfăşurat la Cluj 

Napoca - „Agraria” 2007. 

În contextul relaţiilor de înfrăţire 

cu judeţele Bács-Kiskun şi Tolna din 

Ungaria,  membrii Comitetului de dez-

voltare rurală au participat la întâlnirea 

de afaceri  ungaro – româno – sârbă 

organizată de Camera de Comerţ şi In-

dustrie a judeţului Bács– Kiskun, unde 

fermieri români s-au întâlnit cu omologi 

maghiari şi au vizitat ferme de producţie 

vegetală şi mecanizare agricolă. 

În vederea realizării în comun a 

unor acţiuni şi proiecte de dezvoltare 

rurală, s-a încheiat Convenţia de coop-

erare cu Asociaţia ALBA Afroda, a cărei 

activitate se bazează pe o colaborare 

foarte strânsă cu Camera de Agricultură 

Rhone, Franţa. 

De asemenea, au fost organizate 

mai multe sesiuni de lucru în colaborare 

cu biroul regional al Asistenţei Tehnice 

Germane GTZ şi  In Went, sesiuni care 

au avut scop  elaborarea unui prim draft 

al strategiei de dezvoltare a unei micro-

regiuni pilot (în conformitate cu Planul 

Naţional de Dezvoltare Rurală) în mun-

ţii Apuseni, întâlniri ce s-au desfăşurat 

atât la sediul Consiliului judeţean Alba, 

cât şi în zona munţilor Apuseni. 

 La începutul anului 2007 a avut 

loc o întâlnire de lucru adresată con-

siliilor locale care vor demara proceduri 

de achiziţii publice. În cadrul acestei 

întâlniri reprezentanţi ai Autorităţii Na-

ţionale pentru Reglementarea şi Moni-

torizarea Achiziţiilor Publice Bucureşti  

au oferit consultanţă pe problemele 

întâmpinate în aplicarea Ordonanţei de 

Urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a con-

tractelor de concesiune de lucrări şi a 

contractelor de servicii. 

Pentru a facilita accesul la infor-

maţie a populaţiei din mediul rural au 

fost scoase câteva numere - supliment, 

în paginile căruia s-au găsit informaţii 

referitoare la  oportunităţile de finanţare 

de care pot beneficia producătorii agri-

coli, la agenda fermierului cu date 

referitoare la calendar agricol pentru 

luna  respectivă (lucrările solului, trata-

mente fitosanitare, etc.) şi la situaţia 

subvenţiilor naţionale şi europene. 

În vederea informării şi promovării 

în rândul populaţiei rurale a   tuturor 

posibilităţilor de dezvoltare şi accesare a 

fondurilor europene în vederea finan-

ţării  activităţilor necesare unei dezvol-

tări rurale durabile, precum şi pentru 

promovarea vizibilităţii şi imaginii com-

partimentului şi a activităţilor sale a fost 

creat site-ul www.albarural.ro .   
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“Membrii Comitetului 

de dezvoltare rurală au 

participat la întâlnirea 

de afaceri  ungaro – 

româno – sârbă 

organizată de Camera de 

Comerţ şi Industrie a 

judeţului Bács– Kiskun.” 

În vederea promovării 
tuturor posibilităţilor de 
dezvoltare economică a 
judeţului Alba, au fost 
realizate site-urile 
albarural.ro şi 

investalba.ro şi s-a editat 
o broşură cu ultimele 
date despre economia 

judeţului. 



În domeniul economic, prin toate 

acţiunile sale, Consiliul Judeţean Alba 

susţine colaborarea dintre administraţie 

şi mediul de afaceri. 

Î n t â l n i r i l e 

Comitetului de dezvol-

tare economică a jude-

ţului Alba s-au intensi-

ficat. Au participat in-

vitaţi care au prezentat 

informaţii referitoare 

la noutăţile legislative, 

facilităţile fiscale lo-

cale, tendinţele pieţei forţei de muncă, 

modalităţi de accesare a fondurilor 

structurale şi a programelor destinate  

IMM-urilor, au răspuns întrebărilor şi 

au oferit soluţii la problemele ridicate.  

Pentru diversificarea activităţilor şi 

stimularea participării au fost organi-

zate şi întâlniri ale Comitetului în cadru 

nonformal:  Business Café, unde 

oamenii de afaceri din judeţ au dezbătut 

problemele firmelor cu profesionişti din 

domeniul finanţelor, legislaţiei muncii şi 

fondurilor structurale; Alba Golf Chal-

lenge - a treia ediţie a evenimentului, a 

cărui partener oficial a fost banca Dexia 

Kommunalkredit România S.A.  Această 

reuniune a constituit un prilej excelent 

pentru promo-

varea potenţialului 

local şi pentru 

crearea unor ca-

nale noi de comu-

nicare şi definiti-

vare a proiectelor 

comune privind 

viitoarele investiţii 

în judeţul Alba.  

O preocupare permanentă a com-

partimentului este crearea de 

instrumente care să  sprijine 

atragerea investiţiilor străine în 

judeţ,  concretizată prin: în-

tocmirea unei baze de date cu 

informaţii referitoare la terenu-

rile şi clădirile disponibile, 

utilităţile aferente; întocmirea 

unei hărţi cu terenurile dispon-

ibile în unităţile administrative ale jude-

ţului; prezentări tematice (industrie, 

turism, agricultura) ale judeţului cu 

ocazia vizitelor potenţialilor investitori 

străini; prezentări ale judeţului în cadrul 

evenimentelor organizaţiilor europene 

din care face parte judeţul Alba. 

Anul acesta, CJ Alba şi Institute for 

Housing and Urban Development Stud-

ies România SRL au organizat un atelier 

de lucru privind Fondurile Structurale 

în România adresat funcţionarilor pub-

lici . 

Compartimentul a implementat 

proiectul Extinderea Implementării 

Agendei Locale 21 în România, etapa 

2006-2007, cu finanţare asigurată de 

Ministerul 

D e z v o l -

tării, Lu-

c r ă r i l o r 

Publice şi 

Locuinţei 

şi a Pro-

gramului 

Naţiunilor 

Unite pentru Dezvoltare. Proiectul a 

avut ca finalitate elaborarea Planului 

DEZVOLTARE ECONOMICĂ 
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“ P e n t r u 

recunoaşterea ş i 

e v i d e n ţ i e r e a 

p e r f o r m a n ţ e l o r 

obţinute de operatorii 

economici    s-a luat 

iniţiativa organizării 

evenimentului  “Best 

of Business”. 

Local de Dezvoltare Durabilă a judeţu-

lui Alba. 

La sfârşitul acestui an, pentru re-

cunoaşterea şi evidenţierea perfor-

manţelor obţinute de operatorii 

economici cu capital românesc, respec-

tiv de operatorii economici cu capital 

străin, din grupa de activitate industrie, 

construcţii şi servicii, şi din agricultură, 

sectorul vegetal, zootehnic şi piscicol, s-

a luat iniţiativa organizării evenimentu-

lui  “Best of Business”.  



În anul 2007, la SC ”DPL„ S.A. 

s-a instituit sistemului unitar de admin-

istrare, cu un consiliu de administraţie 

format din 7 membri, care conform legii 

au delegat o parte a atribuţiilor unui 

număr de 3 directori, din care unul este 

director general. S-au ţinut adunări gen-

erale ale acţionarului unic, pentru apro-

barea vânzării unor bunuri din patrimo-

niul societăţii comerciale şi pentru recti-

ficarea bugetului de venituri şi chel-

tuieli. 

S-a urmărit în permanenţă situaţia 

realizării indicatorilor economico- fi-

nanciari, a obiectivelor şi criteriilor de 

performanţă, anul 2007 fiind anul în 

care societatea comercială prin măsurile 

ferme luate a reuşit să achite toate dato-

riile restante în valoare de 1.500.000 lei, 

sumă ce a reprezentat datorii accesorii, 

la bugetul statului. 

Societatea comercială „Parc In-

dustrial Blaj -  Alba” S.A., are 5 ac-

ţionari, Consiliul judeţean Alba având 

ponderea în capitalul social de 

49,98414%. 

La această societate s-a instituit 

forma de administrare unitară cu ad-

ministrator unic şi comisie  de cenzori.  

Societatea comercială are o su-

prafaţă de 12 ha. pentru care s-a în-

tocmit Studiul de fezabilitate şi Proiectul 

tehnic pentru introducerea utilităţilor 

necesare. 

Lucrările pentru introducerea 

utilităţilor au fost demarate în data de 15 

octombrie 2007, urmând ca finalizarea 

acestora să se încheie după o perioadă 

de 9 luni.  

Şi la „Parcul Industrial Cugir „ 

S.A.. s-a instituit sistemul unitar de ad-

ministrare a societăţii prin administra-

tor unic. S-a urmărit în permanenţă 

s i tuaţ ia  real izări i  indicatori lor 

economico- financiari, a obiectivelor şi 

criteriilor de performanţă.  

Prin integrarea României în Uni-

unea Europeană există posibilitatea ac-

cesării fondurilor structurale pe axa pri-

oritară POR 4.2 „ Reabilitare situri in-

dustriale poluate şi neutilizate şi pre-

gătirea pentru noi activităţi”. Suntem în 

stadiul de realizare a părţilor compo-

nente ale proiectului, respectiv Studiul 

de fezabilitate  Reabilitare sit Parcul In-

dustrial Cugir S.A.” şi servicii de proiec-

tare tehnică, urmând să se scrie şi să se 

depună  proiectul pentru fonduri struc-

turale în anul 2008.  

SC „APA CTTA„ S.A func-

ţionează ca operator regional. Operato-

rul regional S.C. APA CTTA S.A. Alba a 

continuat investiţiile la dezvoltarea ali-

mentării cu apă potabilă a localităţilor 

aferente sistemului zonal al judeţului 

Alba, sursa rîu Sebeş; şi la reabilitarea 

alimentării cu apă potabilă sursa Mihoi-

eşti  Cîmpeni. S-au realizat: construcţii 

pentru realizarea activităţilor produc-

tive, instalaţii electrice şi automatizări la 

staţii filtre şi pavilion exploatare, pavil-

ion de exploatare, instalaţii termice, lu-

crări de impermeabilizare pentru cuvă 

decantor, pereţi şi radier şi montat 

pompe spălare şi turbosuflantă. 

 Până la sfârşitul anului mai sunt 

de executat lucrări în valoare de aproxi-

mativ 700.000 lei. 

AGENŢI ECONOMICI SI SERVICII PUBLICE  
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“În anul 2007, SC 

DPL SA a achitat toate 

datoriile restante în 

sumă de 1.500.000 

lei, reprezntând 

datorii accesorii la 

bugetul statului.”  



DRPI este cea care asigura coordon-

area activitatilor privind cultura, patri-

moniul cultural, tineret, relatiile publice, 

relatiile internationale, informatizare, 

gospodarirea bunurilor din dotare, in-

tretinerea si exploatarea parcului auto 

propriu. 

Anul 2007 a însemnat, în cazul 

DRPI, un an în care activitatea desfăşu-

rată a cuprins noi acţiuni.  După ce în 

anul 2006, ca urmare a necesităţii de a 

satisface noi cerinţe venite din partea 

cetăţănilor şi a administraţiilor locale, a 

fost modificată structura organizatorică 

a DRPI, prin înfiinţarea unor noi com-

partimente, în acest an noile structuri au 

avut o activitati intensă.  

Noua organizare a DRPI cuprinde: 

Relaţiile internaţionale 

tinuarea relaţiilor de cooperare 

descentralizată între judeţul 

Alba, România şi departamentul 

La Manche, Franţa, a relaţiilor de 

cooperare cu Provincia Gansu, 

Republica Populară Chineză, 

pentru promovarea zonelor 

vitivinicole din judeţul Alba, par-

ticiparea la seminarii, conferinţe 

şi reuniuni ale organismelor in-

ternaţionale în care Consiliul 

judeţean Alba este membru cu drepturi 

depline, respectiv AREV şi AIRF.  

FRANŢA: 

Activităţile privind continuarea re-

laţiilor de cooperare descentralizată în-

tre judeţul Alba, România şi departa-

mentul La Manche, Franţa s-au concre-

tizat sub forma unor vizite de lucru în 

acest departament şi în primirea de 

delegaţii franceze pe teritoriul judeţului 

nostru. 

Printre rezultatele obţinute în urma 

acestei relaţii se pot enumera:  

-participarea unui student din De-

partamentul La Manche la un stagiu 

într-o întreprindere din judeţul Alba - în 

perioada 9 aprilie-16 iunie 2007 ;  

- vizita unui grup de copii şi tineri de 

la Palatul Copiilor din Alba Iulia în lo-

În anul 2007 activitatea comparti-

mentului relaţii internaţionale din cad-

rul Consiliului judeţean Alba s-a concre-

tizat în proiecte şi acţiuni pentru con-

ACTIVITATEA DIRECŢIEI RELAŢII PUBLICE ŞI INFORMATICĂ 

Page 21 CJ Alba -  Cabinet Preşedinte                         Raport de activitate 2007 

“Cooperarea dintre 

judeţul Alba şi 

departamentul la 

Manche din Franţa a 

generat rezultate 

concrete, în acest an” 

D
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Serviciul administrativ; Biroul infor-

mare, relatii publice şi coordonarea con-

siliilor locale; Compartimentul infor-

matica; Compartimentul relatii interna-

tionale; Compartimentul institutii pub-

lice de cultura si patrimoniu cultural; 

Compartimentul tineret, invatamant, 

raporturi interinstitutionale; Comparti-

mentul achiziţii publice. 



inovaţiei, judeţul Alba având posibili-

tatea de a se integra în reţeaua euro-

peană a BIC-urilor (Business & Innova-

tion Center). Cooperarea va fi continu-

ată de direcţia de dezvoltare din cadrul 

CJ Alba. 

Ca urmare a 

derulării Proiectu-

lui Pilot ARE de 

Evaluare Recip-

rocă în domeniul 

d e z v o l t ă r i i 

economice în 

j ude ţu l  A l ba 

partea maghiară 

şi-a manifestat 

intenţia de a depune o ofertă pentru 

crearea unui incinerator al deşeurilor 

spitaliceşti în Alba Iulia..  

 

 

 

UNGARIA: 

În ce priveşte relaţiile de cooperare 

descentralizate între judeţul Alba, 

România şi judeţele Bács-Kiskun şi 

judeţul Tolna din Ungaria acestea s-au 

concretizat în acţiuni şi iniţiative de 

punere pe baze mai eficiente a coop-

erărilor între acestea, pe diverse 

domenii. Astfel în luna august la invi-

taţia CJ Bács-Kiskun a fost semnat noul 

cadru de cooperare între judeţul Alba şi 

judeţul din Ungaria.  

În urma unor contacte avute cu Fun-

daţia judeţului Bács-Kiskun pentru pro-

movarea întreprinzătorilor s-a lansat 

posibilitatea unei cooperări în domeniul 
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“Relaţia de 

cooperare cu cele 

două judeţe înfrăţite 

din Ungaria a fost 

aşezată  pe noi baze,  

mai pragmatică, care 

să faciliteze şi să 

stimuleze 

colaborarea reciproc 

avantajoasă.” 

calitatea Flamanville, pentru un schimb 

de experienţă în domeniul animaţiei 

şcolare, în vara acestui an;  

- parteneriatul dezvoltat între aceste 

două unităţi administrative în domeniul 

energiilor regenerabile prin - proiectulul 

„Înfiinţarea a două noi agenţii de ener-

gie în departamentul La Manche 

(Franţa) şi judeţul Alba (România)”, 

proiect acceptat pentru finanţare de 

Agenţiea Europeană pentru Energie In-

teligentă;  

-participarea reprezentanţilor  

căminelor culturale câştigătoare ale 

etapelor zonale din cadrul Festivalului 

„Cultură pentru Cultură” la Festivalul 

Internaţional de Folclor „Danse avec le 

monde” desfăşurat în localitatea Brix, La 

Manche;  

- realizarea proiectului “Să ne cuno-

aştem mai bine”. Acest proiect are două 

componente: achiziţionarea unui echi-

pament de video-conferinţă la sediul 

Consiliului judeţean Alba (componentă 

deja realizată), amenajarea unui spaţiu 

de informare şi comunicare în part-

eneriat cu Asociaţia AMI. 



GERMANIA 

Contextul favorabil oferit de relaţiile 

fructuoase între Regiunea CENTRU şi 

Landul Brandenburg au făcut posibile şi 

realizarea primilor paşi în ce priveşte 

demersurile de înfrăţire cu un 

Landkreis, respectiv Dahme-Spreewald. 

Astfel a fost aprobat prin hotărâre 

de Consiliu Judeţean protocolul de co-

operare între judeţul Alba şi judeţul 

Dahme-Spreewald. Accentul colaborării 

urmând să se pună pe domeniile: eco-

nomic, social şi turism. Activităţi: 

obţinerea aprobărilor şi avizelor de la 

nivel central (MAI, MAE), traducerea, 

corectarea şi crearea unui format 

comun. 

A fost organizată vizita primului 

ministru al Landului Brandenburg, 

domnul Matthias Platzek în judeţul 

Alba,  la Alba Iulia.  

ITALIA 

În vederea lărgirii relaţiilor bilater-

ale ale judeţului Alba, la iniţiativa pre-

şedintelui consiliului judeţean Alba, la 

început de an s-a hotărât iniţierea 

 

 

 

 

 

 

 

vor fi preluate de către direcţiile/

serviciile de resort din cadrul CJ Alba. 

CHINA 

Anul 2007 a însemnat şi reluarea 

legăturilor cu Provincia înfrăţită Gansu 

din Republica Populară Chineză.  

O delegaţie a aceste provincii s-a  

aflat în vizită în judeţul Alba pentru re-

vigorarea relaţiilor de prietenie şi coo-

perare existente între judeţul Alba şi 

această provincie.  

 

 

noiembrie 2007. 

A fost elaborat un protocol de coop-

erare în mai multe domenii: economic, 

medical , social, tineret, cultură. Activi-

tăţi: obţinerea aprobărilor şi avizelor de 

 

 

 la nivel central (MAI, MAE), traduce-

rea, corectarea şi crearea unui format 

comun.  

S-a organizat semnarea oficială a 

protocolului în Udine. Au fost lansate 

primele idei de cooperare în domeniul 

social şi al turismului. Aceste activităţi 

primilor paşi în ce priveşte încheierea 

unui protocol de cooperare cu Regiunea 

Autonomă Friuli Venezia Giulia, Italia, 

acest lucru realizându-se în mod festiv 

la cel mai înalt nivel, cu ocazia Adunării 

Generale a Ansamblului Regiunilor Eu-

ropene, ţinut la Udine, în luna 
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“Anul 2007 a 

însemnat şi reluarea 

legăturilor cu 

Provincia înfrăţită 

Gansu din Republica 

Populară Chineză.” 



Activitatea Consiliul Judeţean Alba a 

continuat şi în acest an în cadrul 

Ansamblului Regiunilor Europene, prin 

implicare directă în dezbaterile privind 

creşterea eficienţei acestei structuri eu-

ropene (participări la şedinţele Comisiei 

1 ARE, a Biroului Politic ARE şi mai ales 

la Adunarea Generală a acestei organi-

zaţii importante pentru regiunile euro 

 pene. Un eveniment important l-a con-

stituit faptul că judeţul Alba a făcut 

parte în acest an din Comitetul de Or-

ganizare a Şcolii de Vară ARE 2007, din 

Anglia, fapt ce a oferit şansa de a pro-

mova valorile culturale şi turistice ale 

judeţului Alba în faţa a 150 de reprezen-

tanţi ai 25 de regiuni din Europa.  

Judeţul Alba este una din semna-

tarele iniţiativelor de lansare a unui por-

tal de turism ARE şi promovare a poten-

ţialului turistic al regiunilor membre 

ARE. 

S-a participat la şedinţa plenară a 

Comisiei 1 ARE pe dezvoltare economică 

şi regională.  

Ca urmare a activităţii judeţului Alba   

în cadrul ARE s-a organizat prima întâl-

nire a unei delegaţii dintr-o regiune de 

dezvoltare din România (Regiunea Cen-

tru) compusă din preşedinţii consiliilor 

judeţene cu comisarul european pe 

probleme de dezvoltare regională, 

doamna Danuta HUBNER, la Bruxelles, 

în cabinetul acesteia. Au fost dezbătute 

mai multe probleme ce ţin de absorbţia 

fondurilor europene, ghidurile progra-

melor şi modul de implementare şi 

evaluare a proiectelor.  

Activitatea în cadrul ARE 
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“Judeţul Alba a 

făcut parte în acest 

an din Comitetul 

de Organizare a 

Şcolii de Vară ARE 

2007” 

Întâlnire cu comisarul european pe 
probleme de dezvoltare regională, 

doamna Danuta HUBNER 



Deşi  înfiinţat de aproximativ un 

an, acest compartiment a derulat  acţi-

uni de mare impact, la nivel judeţean şi 

naţional. 

Prin implicarea acestui comparti-

ment, la începutul anului a  fost definiti-

vată acţiunea de  realizare a expoziţiilor 

etnografice săteşti, astfel că judeţul Alba 

este acum singurul  judeţ din România 

care are câte o astfel de expoziţie în fie-

care comună. 

Deasemenea, activitatea acestui 

compartiment a cuprins numeroase alte 

activităţi, precum:  

Editarea  cărţii ,,Obiceiuri şi 

datini din judeţul Alba”- o adevă-

rată enciclopedie de etnografie şi folclor 

pentru judeţul Alba a fost lansată cu 

ocazia inaugurării ultimei expoziţii et-

nografice din judeţ la Sâncel. Cartea îl 

Reprezintă o acţiune similară, de data 

aceasta pentru mediul urban, care ur-

măreşte de asemenea promovarea spor-

tului de masă, precum şi identificarea şi 

promovarea tinerilor talentaţi.  

festivalul concurs ,,Cultură pentru Cul-

tură”.  

 

,,Cupa satelor la fotbal” 

Reprezintă o activitate de anvergură la 

nivelul judeţului înscrisă în programul 

activităţilor culturale şi recreative pen-

tru anul 2007 elaborat de Consiliul 

Judeţean. Se urmăreşte în principal 

antrenarea tinerilor din mediu rural 

într-o competiţie de masă, care să ducă 

la dezvoltarea spiritului competiţional şi 

a fair-play-ului, precum şi la identifi-

carea şi promovarea tinerilor talentaţi.  

 

Cupa oraşelor la fotbal. 

are ca autor pe Dl prof. Cristea Avram, 

subsemnatul fiind unul dintre colabora-

tori înscris ca atare pe coperta lucrării.  

 

O r g a n i z a r e a  o b i c e i u -

lui ,,Silita” de la Cisteiu de Mureş,  

un obicei de lăsatul Secului, realizat de 

preotul paroh din această localitate pe 

care l-am sprijinit în reînvierea acestei 

tradiţii, odinioară foarte răspândită pe 

Valea Mureşului. 

 

,,La porţile tradiţiei” – Ocna 

Mureş. Manifestare cultural artistică de 

anvergură pentru zona Ocna Mureş 

Aiud, constând ca preselecţie pentru 

Activitatea Compartimentului tineret, învăţământ relaţii interinstituţionale  
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“Judeţul Alba este 

singurul judeţ din 

România care are  

amenajată cţte o 

expoziţie 

etnografică  în care 

fiecare comună .” 



,, La mulţi ani cu dragoste” 

Este genericul unei acţiuni organizate cu 

ocazia zilei de ,,8 Martie” care a urmărit 

identificarea unor tineri talentaţi în ca-

drul unui concurs literar, legat de acest 

prilej. 

“Pro natura 2007” Cea mai com-

plexă acţiune organizată de către Com-

partimentul tineret învăţământ, relaţii 

inter instituţionale din Consiliul Jude-

ţean, desfăşurată în cadrul a nouă secţi-

uni, menită să ducă la promovarea în 

rândul elevilor a dragostei pentru 

natură, prin acţiuni culturale, sportiv 

turistice şi ecologiste.  

Atletismul – Sportul Spor-

turilor - Acţiune deosebit de complexă 

care a implicat competiţii locale zonale 

şi finale judeţene pentru tetratlon şi cros 

la secţiunile ciclului gimnazial urban, 

rural şi liceal precum şi ciclul primar 

urban şi rural pentru cros. Prin această 

acţiune s-a urmărit promovarea sportu-

lui de masă, dezvoltarea spiritului com-

petiţional şi de fair-play, identificarea şi 

promovarea tinerilor talentaţi.  

Cultură pentru cultură - 

Reprezintă o manifestare artistică eta-

lon, care urmăreşte revitalizarea activi-

tăţilor căminelor culturale prin alocarea 

unor premii substanţiale, pe criterii val-

orice în cadrul unor concursuri im-

plicând probe artistice de artă şi gastro-

nomie populară.  

Alba Iulia ,, Ziua mediului” - 

Desfăşurată în cadrul acţiunii ,,Pro 

natura”, ,,Ziua mediului” a adunat 

în cadrul unor acţiuni speciale mii 

de elevi din întreg judeţul, înscrişi 

în acest concurs. Activităţile deose-

bite cuprinzând un număr mare de 

participanţi au avut loc în principal 

în municipiul Alba Iulia, dar şi în 

alte localităţi din judeţ. S-au remar-

cat colegiile Apulum, HCC şi Dorin 

Pavel din Alba Iulia.  

Colocviile de etnografie a 

judeţului Alba  - Intrate în tradiţia 

culturală a judeţului, colocviile de et-

nografie s-au bucurat şi în acest an de o 

participare de excepţie având pentru 

prima dată caracter internaţional. 

Ţinuta academică a lucrărilor desfăşu-

rate în cea mai mare parte pe secţiuni, 

alături de culegerea de texte tipărite an-

terior au dat girul unei manifestări cul-

turale, recunoscută şi apreciată pe plan 

naţional.  

Micul Pilot - Concurs judeţean de 

karturi inclus în acţiunea ,,Cetatea 

copiilor” având drept miză, acordarea 

unui cart echipei câştigătoare. 

Putem spune că a fost prima com-
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“Cultură pentru 

cultură - Reprezintă 

o manifestare 

artistică etalon, care 

urmăreşte 

revitalizarea 

activităţilor 

căminelor culturale.” 

“Pro natura 2007”  a urmărit  promo-
varea în rândul elevilor a dragostei 
pentru natură, prin acţiuni culturale, 

sportiv turistice şi ecologiste. 



petiţie de acest tip desfăşurată după 

toate cerinţele regulamentului de 

Karting, apreciată ca atare de către toţi 

concurenţii.  

,,Zilele sărbătorilor de pri-

măvară pentru copii”  - Acţiunea 

organizată în parteneriat cu ISJ Alba şi-

a propus printre altele punerea în 

valoare prin concurs interjudeţean a 

elevilor talentaţi prin activităţi cultural 

artistice şi de agrement. 

,,Târgul de fete de pe muntele 

GĂINA” - Acţiunea se constituie în 

marcă înregistrată a Consiliului Jude-

ţean Alba şi a coincis cu finala festivalu-

lui concurs ,,Cultură pentru cultură” – 

În fapt o mare sărbătoare populară a 

moţilor, Târgul de fete din acest an a 

promovat tradiţia populară adevărată, 

bucurându-se de aprecierea tuturor ce-

lor prezenţi.  

,,Expediţie în Carpaţi” - Acţi-

unea realizată în parteneriat de către 

Consiliul Judeţean Alba cu Ministerul 

Justiţiei şi Ministerul Educaţiei şi 

Tineretului şi-a propus printre altele 

reintegrarea unor delicvenţi minori din 

Centrele de detenţie Buziaş, Tg Ocna, 

Găieşti, Bârcea şi Aiud, care alături de 

tineri cu rezultate bune la învăţătură şi 

purtare din Alba şi Bucureşti, au realizat 

marcaje turistice, acţiuni ecologice şi 

alte activităţi educative extraşcolare în 

zonă.  

Festivalul folcloric interna-

ţional de la BRIX – Franţa, ca ur-

mare a relaţiilor de parteneriat dintre 

Consiliul Judeţean Alba şi Departamen-

tul La Manche, reprezentanţi ai echi-

pelor câştigătoare a festivalului con-

curs ,,Cultură pentru cultură” au partici-

pat la această manifestare cultural artis-

tică internaţională, lăsând o frumoasă 

impresie. 

,,Toamna Cugireană” - Acţiune 

complexă cultural artistică care implică 

participarea a mii de oameni, unde am 

sprijinit la realizarea paradei portului 

popular şi a spectacolului folcloric . 

Instruirea tinerilor interpreţi 

de folclor din judeţul Alba - De-

venită tradiţională această instruire a 

avut loc la Cluj Napoca în data de 24 

octombrie cu ocazia prezentării rezul-

tatelor studiului dialectic realizat în pe-

rioada practicii de vară de către gru-

pul ,,ICOANE” al Academiei de muzică 

Gheorghe Dima din Cluj Napoca condus 

de către cunoscutul interpret de folclor, 

profesor universitar Ioan Bocşa.   

Democraţie participativă - Ac-

ţiunea organizată de către Autoritatea 

naţională de tineret, şi-a propus sta-

bilirea funcţiilor şi atribuţiilor în noul 

Consiliu judeţean al elevilor, precum şi 

stabilirea unor coordonate de colaborare 

a acestuia cu Consiliul Judeţean şi alţi 

factori.  

1 Decembrie – Alba Iulia - 

Marea sărbătoare naţională a românilor 

a ridicat mari probleme din punct de 

vedere al organizării, rezolvate însă prin 
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“Marea sărbătoare 

naţională a românilor a 

ridicat mari probleme 

din punct de vedere al 

organizării, rezolvate 

însă prin colaborarea 

dintre compartimentele 

şi departamentele 

Consiliul Judeţean .” 

colaborarea dintre compartimentele şi 

departamentele Consiliul Judeţean . 

Gala sportului transilvan - Ac-

ţiune organizată în parteneriat cu Direc-

ţia judeţeană pentru sport.  



În activitatea acestui compartiment 

se mai înscrie şi realizarea următoarelor 

acţiuni: 

Proiectului de educaţie rutieră 

şi prevenirea accidentelor de cir-

culaţie în rândul copiilor şi tiner-

ilor , proiect ce a cuprins mai multe 

activităţi precum concursurile pentru 

preşcolari şi şcolari clasele I-IV: „Micii 

Pietoni”, „Conducerea Tricicletelor, Bici-

cletelor” şi „Desene pe Asfalt” ; con-

cursul pentru elevii claselor IV-VII – 

„Educaţia Rutieră – Educaţia pentru 

Viaţă”  - Ocupanţii locului I de la faza 

judeţeană au reprezentat judeţul Alba la 

faza naţională care a fost organizată la 

Satu Mare.  

„Educaţia Sanitară pentru 

Generaţia de Mâine” şi concursul 

judeţean pentru sănătate şi prim-

ajutor „Sanitarii Pricepuţi”  - au 

reunite circa 500 de elevi, au fost pre-

miaţi 324, urmând ca la faza judeţeană 

să participe locurile I ale fazelor zonale. 

La faza judeţeană au participat 110 elevi, 

dintre care 36 au fost premiaţi (locul I, 

II şi III).  

„VTM Alba Motor Challenge” 

- etapele III şi IV ale Campionatului Na-

ţional de Viteză pe Traseu Montan. 

Competiţia s-a desfăşurat la Straja în 

perioada 06-08.07.2007. Au participat 

52 de piloţi licenţiaţi şi debutanţi şi 25 

piloţi amatori din 15 judeţe. Judeţul 

Alba a obţinut primele locuri la toate 

categoriile de concurs.  

„VTM Straja – 

2007” - etapele IX şi X ale 

Campionatului Naţional 

de Viteză pe Traseu Mon-

tan. Competiţia s-a desfăş-

urat la Straja în perioada 

12-14.10.2007. A fost o 

competiţie la care au par-

ticipat 28 piloţi licenţiaţi şi 

debutanţi, dintre care, 

pentru prima dată la Alba 

Iulia, au fost prezente nume precum: 

Constantin Aur, Bogdan Marişca, Marco 

Tempestini, Daniel Ungur, Dan Onoriu.. 

Faza naţională (juniori şi 

tineret) a Campionatului Naţional 

de Haltere  - competiţie la care au par-

ticipat 40 de cluburi sportive din 20 de 

judeţe. 

Festivalului Naţional Scout 

„Unitate şi Prietenie” - Festivalul a 

constat în deplasări la Cîlnic, Rîmeţ şi 

centre de plasament din Aiud, Teiuş, 

Sîncrai, iar cu ocazia Zilei Naţionale a 

României 350 de cercetaşi (din 450 

prezenţi la Alba Iulia) au format lanţul 

uman cu torţe.   

„Cupa Unirii” la Bridge, edi-

ţia a III-a - au participat 160 de jucă-

tori (din vârful ierarhiei şi din lotul na-

ţional de juniori). 

„Cupa Crăciunului 2007 la 

Fotbal” - Proiectul se referă la mini-

fotbal, au participat 700 de persoane 

organizaţi în 40 de echipe din judeţ şi 
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„Educaţia Rutieră – Educaţia 
pentru Viaţă” 



împărţiţi în Liga I şi Liga II. Competiţia 

s-a desfăşurat în baza Regulamentului 

A.J.F. de Mini-fotbal. 

Gala Sportului Transilvan - 

au fost premiaţi 31 de sportivi, 16 antre-

nori, 3 conducători de cluburi, 11 organi-

zatori de evenimente sportive din urmă-

toarele ramuri sportive: şah, haltere, 

atletism, karate, înot, box, tenis, golf, 

etc. Au mai fost acordate 4 medalii de 

excelenţă şi 5 pentru contribuţia la dez-

voltarea sportului judeţean.  

Proiectul „Judeţul Alba pe 

Unde Radio”  - are ca scop promo-

varea judeţului la nivel naţional şi inter-

naţional şi s-a desfăşurat pe tot par-

cursul anului 2007. Beneficiarii au fost 

300 de elevi din şcolile judeţului, ra-

dioamatorii din cadrul Asociaţiei şi 6 

000-7 000 de radioamatori din ţară şi 

străinătate. 

Proiectul s-a realizat prin partici-

parea radioamatorilor la 

competiţii naţionale de 

unde ultrascurte, scurte 

sau de radiofonie, la Con-

cursul Naţional „Cupa 1 

Decembrie”, festivalul 

„Cetăţile Dacice” şi „Târgul 

de Fete de pe Muntele 

Găina”.  

Site-ul CJ Alba -  www.cjalba.ro 

conţine informaţii actualizate perma-

nent cu date referitoare la: anunţurile 

privind şedinţele de consiliu; minuta 

fiecărei şedinţe de consiliu; hotărârile 

adoptate de consiliul judeţean; anunţuri 

concursuri; anunţuri achiziţii publice; 

declaraţii avere şi interese pentru 

aparatul propriu, consilieri judeţeni, 

consilieri locali; comunicate presă; nou-

tăţi; informaţii privind bugetul propriu 

al judeţului Alba; informaţii publice; 

apartenenţa politică a aleşilor locali; 

formulare on-line. 

Toate acestea au contribuit la îm-

bunătăţirea relaţiei dintre cetăţean şi 

administraţia publică judeţeană, prin 

furnizarea unor informaţii prompte, 

corecte, complexe şi actuale. 

De asemenea în această perioada s-

a asigurat desfăşurarea procedurilor de 

achiziţii publice, pentru licitaţiile ce im-

pun utilizarea sistemului electronic; în-

scrierea în Sistemul Electronic Naţional 

a formularelor administrative. 

S-a acordat asistenţă celor 23 de 

consilii locale din judeţ în cadrul proiec-

telor de modernizare pentru dezvoltarea 

administraţiei la nivel local. 

Una din preocupările permanente 

Activitatea compartimentului Informatică 

Unul din obiectivele prioritare ale 

compartimentului a fost furnizarea de 

informaţii şi servicii publice, prin inter-

mediul mijloacelor electronice, în vede-

rea trecerii de la o adminstraţie tradi-

ţională la  administraţie electronică.      
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“Site-ul  www.cjalba.ro con-
ţine informaţii de interes gen-
eral actualizate permanent .” 

ale compartimentului a constituit-o 

mentenanţa infrastructurii hardware, 

prin punerea în funcţiune şi configu-

rarea tehnicii de calcul nou achiziţion-

ate;  extinderea reţelei de calculatoare 

din cadrul consiliului judeţean; întreţ-

inerea reţelei de calculatoare în vede-

rea funcţionării acesteia la parametrii 

optimi; asistenţă privind utilizarea 

tehnicii de calcul.  

În această perioadă comparti-

mentul a contribuit la elaborarea şi 

realizarea unui mare număr de mate-

riale promoţionale pentru evenimen-

tele organizate de către Consiliul jude-

ţean Alba  – CD-uri, invitaţii, afişe, 



diplome, broşuri precum şi prelucrări de 

diverse documente,  scanări materiale, 

colectare şi centralizare de informaţii 

referitoare la diverse activităţi 

economice, sociale, culturale.    

În anul 2007 s-a realizat achizition-

area  si implementarea  “Sistemului in-

formatic integrat”, care va gestiona în 

mod unic categoriile de date şi infor-

maţii existente in Consiliul judeţean 

Alba, acoperind toate compartimentele 

functionale si  asigurând informarea 

corectă, completă şi în timp util a facto-

rilor de decizie precum şi implemen-

tarea celor 7 module componente. 

Sistemul va permite  procesarea 

datelor şi generarea de informaţii-

suport pentru luarea deciziilor şi funda-

mentarea politicilor de către manage-

mentul compartimentelor şi al Consiliu-

lui judetean  

Activitatea compartimentului instituţii publice de cultură şi patrimoniu 

tură şi participarea la viaţa culturală 

sunt drepturile fundamentale care tre-

buie promovate şi respectate.” De ase-

menea trebuie urmărită promovarea 

diversităţii şi protejarea identităţii cul-

turale, precum şi creşterea contribuţiei 

culturii la coeziunea şi incluziunea so-

cială.  

În desfăşurarea activităţii sale, 

acest compartiment a urmărit în perma-

nenţă două axe principale în ceea ce 

priveşte actul cultural din mediul rural:   

susţinerea proiectelor culturale derulate 

de instituţiile care au ca principal obiec-

tiv conservarea şi valorificarea patrimo-

niului cultural rural  şi intervenţia di-

rectă a Consiliului judeţean Alba prin 

susţinere sau finanţare de proiecte - 

conform Legii 350/2005.  

Susţinerea proiectelor culturale din 

mediul rural derulate de instituţiile sub-

ordonate au avut în vedere atât sprijini-

rea proiectelor precum: Cultură pentru 

Cultură, La porţile tradiţiei şi creaţiei 

populare, sau activităţile desfăşurate în 

În decursul acestui an, Comparti-

mentul instituţii publice de cultură şi 

patrimoniu a contribuit prin discuţii, 

prin analiza elemnetelor specifice jude-

ţului Alba, la elaborarea strategiei de 

dezvoltare culturală  a judeţului. Strate-

gia de dezvoltare culturală a judeţului 

pleacă de la principiul că “accesul la cul-
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“Strategia de 

dezvoltare culturală a 

judeţului pleacă de la 

principiul că “accesul la 

cultură şi participarea 

la viaţa culturală sunt 

drepturile 

fundamentale care 

trebuie promovate şi 

respectate.”  



atelierele meşteşugăreşti, cât şi promo-

varea lor în mediul urban sau extern 

prin participarea la Zilele culturii 

româneşti din Austria -  Kniteffeld . 

Intervenţia directă a Consiliului 

judeţean Alba pentru valorificarea patri-

moniului cultural al mediului rural a 

urmat trei direcţii principale: 

- A CUNOAŞTE A IUBI - Patrimo-

niul cultural al mediului rural: având ca 

scop intervenţia pentru protejarea patri-

moniului. S-au organizat  întâlnirii zon-

ale cu primarii stabilindu-se direcţiile de 

intervenţie în sensul dezvoltării ex-

poziţiilor etnografice existente în fiecare 

comună a judeţului; acestea au fost ur-

mate de informări privind oportunităţile 

de finanţare apărute în domeniul cul-

turii şi sprijin în redactarea proiectelor; 

- Instruirea responsabililor ex-

poziţiilor etnografice: au avut loc întâl-

niri tematice pentru organizarea unei 

expoziţii, tratarea şi protejarea obiecte-

lor, întocmirea evidenţei conform fişei 

analitice de obiecte. Aceste demersuri s-

au finalizat cu acreditarea uni curs - 

Custode expoziţie - pentru personalul 

primăriilor care se ocupă de expoziţiile 

etnografice, curs care va începe în pri-

mul trimestru al anului următor. 

- „Casa Memorie Culturale”: finan-

ţarea proiectului prin Legea 350/2005 

are în vedere dezvoltarea expoziţiilor 

Treime într-un trup, Adevăr şi mit în 

lumea aurului, Răscoala de la 1784 în 

imagini de epocă, în expoziţiile et-

nografice din: Vadu Moţilor, Daia 

Română, Hăpria, Cetea, Şard, Livezile, 

Roşia de Secaş, Lunca Mureşului, Sîncel, 

Cetatea de Baltă, Deal, Ohaba, Horea 

etnografice din mediul rural;  s-au des-

făşurat activităţi de reorganizare a ex-

poziţiei de bază, video-proiecţii tematice 

şi strângere de fotografii vechi. Video 

proiecţiile organizate în perioada mai-

octombrie 2007 au avut ca tematici: 

Iconarii din Maierii Bălgradului, Sfânta 

Bistra, Vinţu de Jos, Sântimbru,  Unirea, 

Noşlac,  Sohodol,  Ciuruleasa,  Pianu,  

Săsciori.  
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“Responsabilii 

expoziţiilor 

etnografice au fost 

instuiţi pentru 

tratarea şi protejarea 

obiectelor expuse” 

Iconarii
din Maierii
Bãlgradului

CONFERINŢA

EXPOZIŢIA ETNOGRAFICĂ

DATA

Prezintă:

Ana Dumitran
Ioana Rustoiu



Acest compartiment pune la dis-

poziţia tuturor celor interesaţi, atât per-

soane fizice cât şi juridice orice infor-

maţie de interes public solicitată de 

aceştia în termenele prevăzute de lege.  

Deasemenea, acesta este biroul prin in-

termediul căruia sunt rezolvate petiţiile, 

sesizările şi diferite cereri ale cetăţenilor 

sau a diferitelor organizaţii.  

Pe parcursul anului 2007 s-au înreg-

istrat  un număr de 175 petiţii. Din tota-

lul petiţiilor, 85% au fost adresate direct 

autorităţii noastre, iar restul au fost 

primite prin intermediul altor instituţii 

şi autorităţi. Din totalul petiţiilor, doar 

65% au fost de competenţa autorităţii 

noastre, celelalte necesitând un volum 

de muncă, pentru documentare, identifi-

carea cadrului legal adecvat şi redirec-

ţionarea lor către instituţiile sau autori-

tăţile competente precum şi informarea 

petentului şi a instituţiei de la care s-a 

primit corespondenţa asupra parcursu-

lui scrisorii şi a cadrului legislativ care 

justifică redirijarea corespondenţei.  

Răspunsul la petiţii a fost întocmit şi 

expediat în termen, aşa cum prevede 

O.G. nr. 27 /2002 privind reglemen-

tarea activităţii de soluţionare a peti-

ţiilor, aprobată cu modificări şi comple-

tări de legea nr. 233/2002. Pe parcursul 

anului 2007 nu s-au înregistrat recla-

maţii privind activitatea de soluţionare a 

petiţiilor din această perioadă.  

Referitor la domeniul furnizării in-

formaţiei de interes public, în anul 2007 

au fost înregistrate un număr de 95 cer-

eri prin 

care s-au 

sol ic itat 

c o p i i 

d u p ă 

anumite 

d o c u -

mente. S-

a consta-

tat o creştere a 

solicitărilor de 

baze de date 

privind coordo-

natele de con-

tact ale diverselor instituţii care func-

ţionează pe raza judeţului nostru.  

Pe lângă solicitările scrise, au fost 

înregistrate şi un număr de 60 audienţe.  

Numărul real al cetăţenilor care trec 

pragul instituţiei noastre este mult mai 

mare şi încercăm rezolvarea tuturor 

problemelor ridicate de aceştia în timp 

real,  stabilind legătura dintre cetăţean 

şi compartimentul abilitat să rezolve 

problema.  Astfel, majoritatea proble-

melor sunt rezolvate pe loc, prin discuţia 

directă între cei interesaţi.  

Un alt obiectiv stabilit de către con-

ducerea Consiliului judeţean şi în a cărui 

realizare a fost implicat direct acest bi-

rou, este proiectarea şi implementarea 

unui Sistem de Management al Calităţii 

urmată de certificarea acestuia în con-

formitate cu cerinţele standardului SR 

EN ISO 9001 :2001.  În prezent se deru-

lează, etapa de implementare a sistemu-

lui, urmată de realizarea unui audit al 

Sistemului de Management al Calităţii, 

s tabi l irea  acţ iuni lor  corect ive/

preventive, iar în final evaluarea în ve-

derea obţinerii certificării  ISO 

Activitatea Biroului relaţii publice şi coordonarea consiliilor locale  
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“Pe parcursul anului 

2007 s-au înregistrat  

175 petiţii, din care 85% 

au fost adresate direct 

CJ, iar restul au fost 

primite prin intermediul 

altor instituţii şi 

autorităţi.“ 

În anul 2007 au fost 
primate 175 de peti-

ţii, 95 de solicitări de 
informaţii publice şi 
au fost acordate 60 

de audienţe. 



9001/2000.  

Pentru evaluarea performanţelor 

înregistrate de reforma căreia a fost su-

pusă organizaţia noastră, conducerea 

Consiliului judeţean a luat decizia de a 

participa la Competiţia “Premiul român 

al calităţii J M JURAN”.  Această com-

petiţie presupune evaluarea perfor-

manţelor manageriale ale organizaţiei 

pe baza modelului European de ex-

celenţă managerială. Dosarul a fost 

analizat de o echipă de evaluatori inter-

naţionali ai modelului de excelenţă nu-

miţi de către Consiliul director al fun-

daţiei  J M JURAN. 

În urma evaluării, Consiliul director 

al fundaţiei  J M JURAN a decis că or-

ganizaţia noastră a obţinut punctajul 

necesar pentru participarea la finala 

competiţiei, finală în urma căreia am 

obţinut Diploma pentru progresele în-

registrate de Consiliul judeţean Alba pe 

drumul către excelenţa managerială.  

Acest rezultat este o încununare a 

eforturilor depuse de managementul 

organizaţiei pentru reformarea sistemu-

lui administraţiei publice în condiţiile 

unei legislaţii nu tocmai favorabile, şi în 

condiţiile în care aşteptările clienţilor 

noştrii sunt tot mai mari.   

tuielilor în plafoanele valorice stabilite 

de legislaţia în vigoare; a elaborat docu-

mentaţia de atribuire, asigurând înde-

plinirea obligaţiilor referitoare la pub-

licitate prin transmiterea anunţurilor şi 

a invitaţiilor de participare către SEAP, 

Monitorul Oficial al  României, 

U.C.V.A.P, pentru procedurile de achiz-

iţie, asigurând totodată personal pentru  

În anul 2007, acest compartiment a 

întocmit programul anual al achiziţiilor 

publice, pe baza necesităţilor şi priorită-

ţilor comunicate de Direcţiile din cadrul 

C.J. Alba; a efectuat înregistrarea în 

SEAP a Consiliului Judeţean Alba; a 

efectuat monitorizarea facturilor de pro-

duse, lucrări, servicii si a stabilit 

codurile CPV în vederea încadrării chel-

comisiile  de deschidere şi evaluare a 

ofertelor; a asigurat îndeplinirea obliga-

ţiilor referitoare la publicitate, conform 

prevederilor legale, la licitaţiile organi-

zate pentru achiziţiile publice, precum şi 

ărocedurile de cerere de oferte pentru 

achiziţii. 

Deasemenea, compartimentul a 

oferit consultanţă de specialitate in ve-

Compartimentului Achiziţii Publice  
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“CJ Alba a obţinut Diploma pentru progresele înregistrate 

de Consiliul judeţean Alba pe drumul către excelenţa 

managerială. “ 

derea înregistrării în SEAP şi publi-

carea de anunţuri şi invitaţii de partici-

pare, elaborarea documentaţiei de 

atribuire, desfăşurarea şedinţelor de 

licitaţie, atribuirea şi încheierea 

dosarelor de achiziţie publică con-

siliilor locale. 
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“În anul 2007, din 

bugetul propriul al 

CJ Alba s-au alocat 

14.220.000 lei pentru 

repararea 

drumurilor judeţene” 
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C o n s i l i u l  j u d e ţ e a n  A l b a 

administrează o reţea de 1.015,366 km 

de drumuri,  din care: drumuri cu 

îmbrăcăminte asfaltica 445,028 km; 

drumuri cu îmbrăcăminte beton de 

ciment 15,453 km; drumuri pavate                                               

4 ,55  km;  drumur i   p i e t ru i t e                                         

469,425 km; drumuri de pamant 80,90 

km. 

In perioada anilor 2004-2006 

activitatea serviciului de administrare a 

drumurilor judeţene, a fost axata  pe 

asigurarea  si menţinerea stării de 

viabilitate a reţelei de drumuri judeţene, 

in vederea 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 anul 2007 activitatea serviciului 

de administrare a drumurilor judeţene, 

a fost axata  pe asigurarea  si menţinerea 

stării de viabilitate a reţelei de drumuri 

judeţene, in vederea desfasurarii 

traficului in condiţii de siguranţa  si 

fluenta pe toata perioada anului, a 

modernizării lor precum si pe activitatea 

de administrare a reţelei de drumuri. 

Din bugetul propriu al judeţului 

Alba, pentru lucrările de intretinere  

curenta si periodica a drumurilor si 

podurilor aflate in administrarea 

Consiliului judeţean Alba, a fost alocata 

suma de 14.220.000 lei. 

Pe categorii de lucrări, au fost 

executate următoarele : intretinere 

drumuri asfaltate - au fost executaţi 

53.057 mp de plombe cu mixtura 

asfaltica in valoare de 2.777.808 lei; in 

total au fost executate lucrări de 

intretinere drumuri asfaltate pe o 

lungime de 100 km. Întreţinerea 

drumurilor pietruite a însemnat  lucrări 

de reprofilare, aport de material pietros, 

curatirea santurilor si rigolelor pe o 

lungime totala de 65 km in valoare 

totala de 1.367.659 lei. Pe drumurile pe 

care au fost executate lucrări de 

întreţinere la partea carosabila, au fost 

executate si lucrări de asigurare a 

scurgerii apelor din zona drumului in 

valoare de 350.000 lei (curaţire 

acostamente, intreţinere sanţuri şi 

rigole, intreţinere ziduri de sprijin, etc.). 

Au fost executate lucrari de taiere 

acostament, curatire santuri, desfundat  

Anul 2007 a fost deose-
bit de benefic pentru 

reabilitarea drunurilor 



 podete pe o lungime totala de 50 km in 

valoare totala de 450.492lei. 

Lucrări de întreţinerea curenta pe 

perioada de iarna pe toata reţeaua de 

drumuri judeţene, pentru asigurarea 

circulaţiei pe perioada de iarna si 

combaterea zăpezii au însemnat  

1.194.000 lei.  Covoare bituminoase au 

fost executate pe o lungime totala de 15 

km in valoare de 4.000.000 lei. 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 vederea amplasării 

instalaţiei de cântărire si măsurare a 

autovehiculelor.  

Transferuri de la bugetul de stat  

au însemnat 27.000.000 lei, bani din 

care s-au realizat tratamente bitumino-

ase  în lungime de 7 km; 60 km de co-

voare bituminoase; 10.8 km de imbra-

caminte asfaltica cu lucrarile de arta 

aferente şi altele. (vezi anexa 2) 

În ceea ce priveşte lucrările pentru 

asigurarea siguranţi circulaţiei pe dru-

murile judeţene, s-au executat sem-

nalizari orizontale si verticale  in valoare 

totale de 500.000 lei; au fost procurate 

si sunt in curs de montare indicatoare  

de semnalizare pe cele mai intens circu-

late drumuri judetene; au fost procurati 

si montati 400 ml parapet metalic flexi-

bil pe drumurile judetene DJ107A la 

Blandiana si DJ750A la Sohodol.  

In anul 2007, in vederea execuţiei 

lucrărilor de drumuri si poduri, au fost  

elaborate documentaţii tehnico-

economice –studii de fezabilitate, 

proiecte tehnice – pentru care au fost 

organizate proceduri de achiziţii pub-

lice, de servicii. 

În acest an, s-a urmărit efi-

cientizarea procesului de aciziţie pub-

lică, astfel că  numarul mare de 

ofertanti a condus la o crestere a 

competitivitatii si calitatii lu-

crarilor cu cele mai bune pre- turi. 

Din creditul contractat de CJ 

Alba pentru reapararea drumurilor judeţene, au fost atacate lucrările pe urmă-

toarele drumuri judeţene: Consolidare corp drum judeteanDJ107H Coslariu Nou- 

Galda de Jos-Cricau; Ighiu-Sard-DN74, jud. Alba, km.2+374-km.18+836, cu o 

valoare totala de 9.572.100 lei; Consolidare  corp drum judeţean DJ107C Teleac-

Drambar-Seusa-Ciugud-Oarda-Vintu de Jos-DN74, jud. Alba,  km.12+953-

km.23+593, , in valoare estimativa de 8.678.690 lei;  consolidare corp drum 

Page 35 CJ Alba -  Cabinet Preşedinte                         Raport de activitate 2007 

Asigurarea siguranţei rutiere a fost 
abordată în baza unei strategii de sem-
nalizare şi marcare a celor mai circulate 

drumuri judeţene 

“Numarul mare de 

ofertanti ce au 

participat la 

procedurile de aciziţie 

organizate de CJ Alba a 

condus la o crestere a 

competitivitatii si 

calitatii lucrarilor cu 

cele mai bune preturi.” 

 valoare estimativa de 11.914.120 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. jud. Mures, 

km.1+550-km.19+600, cu o valoare de 

7.924.900 lei. 

 judetean DJ107K:Galda de Jos-

Mesentea-Benic-Intregalde, jud. Alnba, 

km.0+000-km.7+700, in valoare de 

11.308.095 lei. Tot din acest împrumut, 

in anul 2007 au fost finalizate urma-

toarele lucrari: Consolidare corp drum 

judeţean DJ106I: DN1-Cunta-Drasov-

Spring-Vingard-Ghirbom-J107,  jud. 

Alba, km.0+000-km.21+526,  in  



Având in vedere cerinţele  dezvol-

tării infrastructurii rutiere in contextul 

integrării europene, au fost întocmite 

documentaţii tehnice in vederea acce-

sării de fonduri externe nerambursabile, 

pe diferite programe. 

 In acest context, la aceasta data 

este demarata  executia unui contract in 

valoare de aproximativ 9.653.440 Euro, 

partial finantat din  programul PHARE 

CES 2004-Infrastructura locala si Re-

gionala. Fondurile sunt utilizate  pentru 

reabilitarea drumurilor judetene DJ107 

si DJ107D care fac legatura intre locali-

tatile Blaj-Sancel—Lunca Tarnavei-

Sona-Jidvei-Cetatea de Balta-lim.jud. 

Mures (Alba) si Adamus-Tarnaveni 

(Mures). Proiectul este dezvoltat in part-

eneriat de catre autoritatile  judetene 

din Alba si  Mures si are ca obiectiv 

crearea unui mediu favorabil dezvoltarii 

economice prin imbunatatirea infra-

structurii regionale.  

Directia tehnica, a întocmit  si  

depus cererea de finantare pentru obiec-

tivul « Valorificarea potenţialului turis-

tic si economic al Văii Aiudului prin re-

abilitarea 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 finanţare prin Pro-

gramul Operaţional Regional 2007-

20013, Axa prioritara 2-„Imbunatatirea  

infrastructurii de transport regionale si 

locale+, Domeniul major de interventie 

2.1-„Reabilitarea si modernizarea retelei 

de drumuri judetene, strazi urbane-

inclusiv constructia/reabilitarea sose-

lelor de centura”lucrare in valoare esti-

mativa de 8.422.852 Euro.  

In anul 2007, personalul de spe-

cialitate  a intocmit documentatii si a 

obtinut fonduri fin Fondul Solidaritatea 

al Uniunii Europene pentru executia de 

lucrari de refacere in urma calamitatilor 

naturale din anul 2005, in valoare totala 

de 925.220 lei.  

CATR 1.2.  

Autorizaţiile speciale de 

t r a n s po r t  em i s e  d e 

E .M . C . A . T . R  1 . 1  s i 

E.M.C.T.R. 1.2 in trafic, pen-

tru anul 2007 insumează o 

valoare de 52.996,4 RON ; 

iar procesele verbale de con-

statare a contravenţiilor 

Activitatea compartimentului AST 

a inceput in luna august a anului 2005 , 

in cadrul Serviciului de administrare a 

drumurilor judeţene, in anul 2006 

acesta işi continua activitatea func-

ţionând ca şi compartiment şi având in 

componenţă un echipaj  EMCATR 1.1.  

iar din luna mai a anului 2007 se infiin-

teaza cel de-al doilea echipaj mobil  EM-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL AUTORIZAŢII SPECIALE DE TRANSPORT  
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“Două drumuri sunt 

rehabilitate printr-

un contract de 

finanţare Phare în 

valoare de  peste 9 

milioane de euro.” 
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 emise de E.M.C.A.T.R. 1.1 si E.M.C.T.R. 

1.2. sunt in valoare de 298.500,00 RON. 

Pâna la data de 30.11.2007 compar-

timentul AST a eliberat autorizaţii spe-

ciale de transport si amenzi in cuantum 

de  654.837,7 ron. 

Obiectivul principal al comparti-

mentului Autorizaţii Speciale de Trans-

port constă în disciplinarea transporta-

torilor, acesta realizandu-se fie prin : 

efectuarea transporturilor cu mase 

maxime totale admise ( care nu necesita 

eliberare de autorizaţii speciale de trans-

port), fie prin atragerea de fonduri nece-

domeniul protecţiei mediului am căutat să accesăm  fonduri naţionale şi ex-

terne urmărind dezvoltarea durabilă a regiunii, ţinând cont de prevederile pro-

gramului de dezvoltare economică şi socială a judeţului. Astfel, am facut demer-

surile necesare pentru obtinerea finantarii proiectului „Centru multifuncţional 

pentru persoane cu dizabilităţi la Aiud, Abrud, Zlatna, Cugir, Blaj” urmand ca 

pâna la sfârşitul anului să fie întocmită documentaţia tehnico-economică nece-

sară pentru depunerea aplicaţiei.  

sare reparării, intreţinerii drumurilor 

judeţene, in cazul efectuării transpor-

turilor peste masa maxima autorizată 

( pentru care se elibereaza autorizaţii 

speciale de transport).  

Compartiment programe-proiecte mediu 

sediul Consiliului Judeţean Alba a avut 

loc prima reuniune a partenerilor euro-

peni ai proiectului MOFRER în vederea 

lansării oficiale a acestuia în România.  

Pe durata a 30 de luni, în cadrul 

acestui ambiţios proiect pilot de dezvol-

tare conlucrează parteneri din 5 judeţe 

ale Transilvaniei (Alba, Arad, Bihor, Cluj 

şi Hunedoara) alaturi de parteneri euro-

peni din Belgia şi Franţa, în vederea 

dezvoltării unei veritabile filiere interre-

gionale de tip « lemn-energie ». În 

cursul acestui an au fost organizate 

întâlniri cu membrii grupului de lucru, 

s-au identificat posibile locaţii pentru 

realizarea unor instalaţii care vor func-

ţiona pe bază de combustibil lemnos. 

Având în vedere importanţa progra-

melor  şi proiectelor specifice în 

Pe parcursul anului 2007, Consiliul 

judeţean Alba a elaborat „Strategia de 

Dezvoltare a judeţului pentru perioada 

2007 – 2013” unde unde un rol impor-

tant îl are Secţiunea  Mediu. 

Pentru implementarea principiilor 

dezvoltării durabile au fost identificate 

problemele de mediu pe baza cărora s-

au formulat obiectivele şi scenariile de 

dezvoltare pe termen lung şi mediu 

privind domeniul protecţiei mediului, 

realizandu-se totodată  portofoliul de 

proiecte prioritare pentru dezvoltarea 

judeţului în acest domeniu. Toate 

acestea au fost cuprinse în conţinutul 

Agendei Locale 21 a judeţului Alba, 

documentaţie ce a fost elaborată şi su-

pusă dezbaterii publice.  

În luna ianuarie a acestui an la 
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“S-a obţinut  

Asistenţă tehnică  în 

cadrul ISPA pentru 

pregătirea 

proiectului 

„Managementul 

integrat al 

deşeurilor în judeţul 

Alba”  



În urma demersurilor făcute de că-

tre Consiliul Judeţean am obţinut în 

cadrul Măsurii ISPA 2005/RO/16/P/

PA/001-05 Asistenţă tehnică pentru 

pregătirea proiectului „Managementul 

integrat al deşeurilor în judeţul Alba”, 

care ne facilitează obţinerea  finanţării 

în anul 2008 prin Fondul European de 

Dezvoltare Regională. Activităţile pregă-

titoare pentru obţinerea co-finanţării, 

din punct de vedere instituţional, au 

constat în regionalizarea serviciilor pub-

lice de salubrizare şi are la bază trei ele-

mente instituţionale: Crearea Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară, realiza-

rea operatorului judeţean a serviciului 

de salubrizare şi realizarea contractului 

de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare. Astfel, s-a înfiinţat Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris 

Alba”, în cadrul căreia Consiliului Jude-

ţean Alba s-a asociat cu consiliile locale 

ale municipiilor, oraşelor şi comunelor 

din judeţul Alba . In momentul de fata 

ne aflam in faza finala de infiintare a 

asociatiei infiintarea acestuia urmand a 

se realiza dupa aprobarea Planului gen-

eral de gestionare a deseurilor.  

În privinţa educaţiei ecologice, CJ 

Alba a derulat mai  multe activităţi, între 

care se remarcă participarea la Progra-

mul de Responsabilitate Sociala pentru 

protectia mediului „Milioane de oameni, 

milioane de copaci” organizat de Fun-

datia PRAIS la nivel national. Consiliul 

Judetean Alba a facut demersurile nece-

sare pentru inscrierea in acest program. 

In perioada martie – aprilie 2007 prin 

colaborarea cu alte autoritati publice 

locale am organizat activitati de plantare 

a arborilor. La finalul concursului la 

Sectiunea Arbori Consiliul Judetean 

alba a castigat - Locul 3 - Trofeul 

„Miloane de oameni, milioane de co-

paci”.  

In vederea cresterii gradului de in-

teres si cunoastere a cetateanului cu 

privire la colectarea selectiva, cu ocazia 

Zilei Mondiale a Mediului, Consiliul 

Judetean Alba a organizat in data de 

05.06.2007, in trei locatii din Alba Iulia, 

o campanie de informare a publicului cu 

privire la tipurile de deseuri ce trebuiesc 

colectate selectiv prin identificarea cu-

lorilor containerelor si recipientelor des-

tinate colectarii selective separate a 

diferitelor tipuri de materiale continute 

in deseurile municipale si asimilabile 

celor municipale . 
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“Acţiunile 

dedicate mediului 

au fost o 

prioritate pentru  

CJ Alba în anul 

2006.” 



Compartimentul Administrarea 

Domeniului Public şi Privat a continuat 

şi în anul 2007, gestionarea averii jude-

ţului Alba.  Astfel, a fost completat In-

ventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al judeţului Alba cu: 

Clădirea şi anexa Centrului de Îngrijire 

şi Asistenţă Socială Gîrbova, Centrul de 

îngrijire şi asistenţă Abrud, bunul imo-

bil-teren în suprafaţă totală de 3.690 

mp, situat în extravilanul localităţii 

Zlatna, iar prin desfiinţarea Şcolii Spe-

ciale Sîncrai, imobilul în care a func-

ţionat această instituţie a trecut în ad-

ministrarea Consiliului judeţean Alba. 

Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului privat al judeţului Alba, a 

fost completat cu: Autoutilitara N3, 

marca Mercedes-Benz, tip 952.50/

AXOR (AB-50-CJA), Remorca specială 

04, marca DREMA, tip SCHEFER 

TEHNIC/RZA/7000 (AB-51-CJA), 

bunuri care au fost atribuite sub titlul de 

împrumut de folosinţă către        S.C. 

„DRUMURI ŞI PODURI LOCALE 

ALBA” S.A. pe o perioadă de 5 ani.  

Tot în domeniul privat al judeţului 

Alba a fost cuprins şi bunul imobil-

teren, în suprafaţă totală de 10.272 mp, 

situat în municipiul Blaj, str. Ghe. 

Bariţiu, f.n., pentru care, după finaliza-

rea acţiunii de întabulare, S.C. 

„DRUMURI ŞI PODURI LOCALE 

ALBA” S.A. va primi Certificatul de at-

estare a dreptului de proprietate asupra 

acestui teren. 

Domeniul privat al judeţului Alba a 

fost completat cu mijloace fixe din listele 

de dotări independente aferente obiec-

tivelor de investiţii „Dezvoltarea alimen-

tării cu apă potabilă a localităţilor afer-

ente sistemului zonal al judeţului Alba – 

sursa râul Sebeş”,  a obiectivului 

”Reabilitarea alimentării cu apă potabilă 

sursa Mihoieşti–Cîmpeni”, precum şi cu 

mijloacele fixe achiziţionate de S.C. 

„APA-CTTA” S.A. din Fondul de Întreţ-

inere Reparaţii şi Dezvoltare. 

Pentru punerea în aplicare a Legii 

nr.10/2001, republicată, au fost trecute 

din domeniul public al judeţului Alba în 

domeniul privat al judeţului Alba, imo-

bile notificate în vederea restituirii în 

natură a acestora către foştii proprietari, 

după cum urmează: Centrul de Recu-

perare şi Reabilitare Neuro din Galda de 

Jos, Căminul Spital din Abrud, bunul-

spaţiu cu destinaţia “Ambulator TBC” în 

suprafaţă de 104 mp, de la parterul imo-

bilului situat administrativ în municip-

iul Aiud, str. Transilvaniei,         nr. 52, 

care a fost transmis în administrarea 

Consiliului local al municipiului Aiud 

pentru restituire în natură foştilor pro-

prietari. 

Deasemenea, răscumpărarea unor 

imobile retrocedate în baza Legii 

nr.10/2001, republicată, s-a efectuat 

prin exercitarea de către Consiliul jude-

ţean Alba a dreptului de preemţiune la 

cumpărarea acestora. 

La capitolul vânzare de imobile sau 

bunuri-spaţii, prin punerea în aplicare a 

Ordonanţei de Urgenţă nr. 110 din 14 

iulie 2005 privind vânzarea spaţiilor 

proprietate privată  a statului sau a uni-

tăţilor administrativ-teritoriale, cu des-

tinaţia de cabinete medicale, precum şi a 

Compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat  
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spaţiilor în care se desfăşoară activi-

tăţi conexe actului medical, cu modifi-

cările şi completările ulterioare, s-au 

vândut:  spaţiile cu destinaţia de cabi-

nete medicale sau de liberă practică 

pentru serviciile publice conexe actu-

lui medical, situate în imobilul din 

municipiul Alba Iulia, Str. Basarabiei 

nr. 5A şi cota de teren aferent, spaţiile 

cu destinaţia de cabinete medicale 

situate la parterul imobilului din mu-

nicipiul Alba Iulia, Str. Al. Vaida 

Voievod, nr.2 şi cota de teren aferent 

precum şi spaţiile cu destinaţia de 

cabinete medicale situate la parterul 

imobilului din municipiul Alba Iulia 

Str. Partizanilor, nr.1 şi cota de teren 

aferent.  



In cadrul Programului de alimen-

tare cu apă la sate, în anul 2007, în 

judetul Alba au fost alocate fonduri pen-

tru proiectarea şi execuţia lucrărilor de 

alimentare cu apă potabilă în valoare de 

3.154 mii lei pentru comuna Ohaba cu 

satul Ohaba, comuna Valea Lungă cu 

satele Valea Lungă şi Lunca, comuna 

Rimetea cu satele Rimetea şi Colţeşti şi 

comuna Unirea cu satele: Unirea I, Uni-

rea II, Iclod, Măhăceni şi Dumbrava.  

Materializarea utilizării fondurilor se 

reflectă prin realizarea a 25 km aducţi-

une şi distribuţie, cu înmagazinările şi 

staţiile de clorinare aferente. 

Lucrarea „Alimentare cu apă 

comuna Ohaba, sat Ohaba” a fost finali-

zată, urmând a fi programată recepţia la 

terminarea lucrărilor. 

Deasemenea, prin programul gu-

vernamental de alimentare cu apă 

la sate şi locuinţe sociale, anul 

acesta au fost finalizate şi recepţionate 

lucrările din comunele Noşlac, Şona, 

Şibot şi Vinţu de Jos, valoarea acestor 

lucrări fiind de 10.128.345 lei (4.179.567 

USD) şi au început lucrările din comu-

nele Şona, sat Sînmiclăuş, Jidvei, sat 

Jidvei şi Cetatea de Baltă, sat Cetatea de 

Baltă.  

Dintre capacităţile finalizate şi re-

cepţionate menţionăm: conducte de 

aducţiune 27,75 km, conducte de dis-

tribuţie 45,5 km, 4 rezervoare de  în-

magazinare cu o capacitate de 1.500 mc, 

3 staţii de pompare şi 3 staţii de clori-

nare a apei cu racordurile electrice afer-

ente. 

La lucrările  noi începute, doar în 

luna octombrie, au fost realizaţi peste 

11,75 km conducte de aducţiune şi 5 km 

conducte de distribuţie.  

Tot în domeniul alimentării cu apă, 

în anul 2007, din bugetul propriu al 

Consiliului judeţean Alba a fost con-

tinuată finanţarea lucrărilor la obiec-

tivele „Dezvoltarea alimentării cu apă 

potabilă a localităţilor aferente sistemu-

lui zonal al judeţului Alba – sursa râul 

Sebeş” cu suma de 1.360.000 lei şi 

„Reabilitarea alimentării cu apă potabilă 

sursa Mihoieşti – Câmpeni” cu 900.000 

lei. 

Pentru rezolvarea situaţiei alimen-

tării cu apă în sitem centralizat a locali-

tăţilor din zona Văii Secaşelor, zonă fără 

surse de apă potabilă,  s-a demarat  

„Studiu de fezabilitate – Sistem microre-

gional de alimentare cu apă potabilă a 

comunelor Daia Română, Cut, Câlnic, 

Şpring şi Doştat, jud Alba”. Până în 

prezent proiectantul a realizat documen-

taţia pentru obţinerea Certificatului de 

urbanism şi a predat studiul de fezabili-

tate care urmează să fie prezentat spre 

aprobare Consiliului judeţean.  

Compartimentul Proiecte, Lucrări Publice  

Page 40 CJ Alba -  Cabinet Preşedinte                         Raport de activitate 2007 

“Anul acesta, s-au 

realizat 25  km de 

aducţiune şi 

distribuţie de apă 

potabilă în satele 

judeţului Alba” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remedierea situaţiei create de inun-

daţiile din 2005  a fost posibilă prin ac-

cesarea Programului PHARE 2003 – 

CES – Infrastructură Regională şi 

Locală / Inundaţii, în cadrul căruia  a 

fost depus proiectul „Reabilitarea şi re-

construcţia unor unităţi de învăţământ 

din judeţul Alba”. 

Obiectivul general al proiectului 

constă în reconstructia Grădiniţei Bără-

banţ, municipiul Alba Iulia, reabilitarea 

Grădiniţei  nr. 1 Zlatna şi reabilitarea 

Grădiniţei nr. 1 Teiuş. 

In cursul anului 2007 s-a continuat 

derularea acestui Program şi s-a realizat 

monitorizarea desfăşurării lucrărilor de 

execuţie care au fost începute in luna 

septembrie 2007 şi urmează a fi finali-

zate în anul 2008.  

 

În cadrul Programului Intelligent 

Energy – Europe (IEE), CJ Alba a pro-

movat un proiect vizand crearea a 3 noi 

agentii de eficienta energetica. In cadrul 

implica activ în desfăşurarea de acţiuni 

menite să promoveze eficienţa ener-

getică şi dezvoltarea durabilă. 

acestui proiect comun s-a depus Proiec-

tul „Infiinţarea Agenţiei de Energie Lo-

cală Alba”, proiect ad-

mis la finanţare în luna 

martie 2007.   Proiectul 

având o valoare de 

339.870 Euro, a fost 

considerat conform cer-

inţelor europene în 

domeniu, în luna sep-

tembrie fiind semnat 

Acordul de grant. 

Acest proiect este o 

dovadă a  interesului CJ Alba de a se 

 

În cadrul Programului de dezvoltare 

a infrastructurii în spaţiul rural, instituit 

în baza Ordonanţei Guvernului nr. 

7/2006, în anul 2007, Din totalul de 50 

de cereri de finanţare adresate de con-

siliile locale, au fost selectate 44 de 

proiecte, din care în anul 2007 au intrat 

la finananţare 30 de localităţi. Valoarea 

fondurilor alocate în anul 2007 pentru 

aceste proiectele este de 16.044 mii lei. 
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“A continuat 

programul PHARE 

de reconstruire a 

grădiniţelor 

Bărăbanţ, Teiuş şi 

Zlatna.” 



semnat pentru judeţul Alba organizarea, 

în premieră, a unei competiţii interna-

ţionale, şi anume, Cupa Ţărilor Latine la 

Orientare, ediţia a XIII-a, coorganizator 

al acestui eveniment fiind Federaţia 

Română de Orientare. 

Luna septembrie a însemnat pentru 

judeţul Alba o nouă premieră, respectiv 

organizarea pentru prima dată în 

România şi în judeţul Alba a celui de al 

XXII-lea Consiliului Internaţional al 

 

Serviciul Turism 
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din Munţii Apuseni”. 

Sfârşitul lunii august 2007, respectiv 

perioada 30 august- 2 septembrie a în-

cea de a doua ediție a Festivalului 

Cetăților Dacice. 

Ca în fiecare an, în luna iulie se 

desfășoară cea mai mare și mai cunos-

cută nedee populară din România, Târ-

gul de Fete de pe Muntele Găina. 

În luna august, în zilele de 18 şi 19, 

Serviciul Turism al Consiliului Judeţean 

Alba, împreună cu Primăria comunei 

Horea a organizat ediţia a XII-a a eveni-

mentului denumit „Zilele Lemnarilor 

“Programul general de 

evenimente organizate 

de Serviciul Turism 

începe din luna mai și se 

încheie în luna 

decembrie odată cu Ziua 

Națională a României.” 

Anul 2007 a reprezentat pentru Ser-

viciul Turism un an plin, în care eveni-

mentele deja tradiționale au atins un 

anumit nivel de maturitate în organizare 

și, totodată, au fost organizate o serie de 

evenimente noi. De asemenea, compo-

nenta de dezvoltare nu a fost ignorată, 

anul acesta fiind programate deschide-

rea primelor centre de informare și dez-

voltare turistică și semnalizarea rutieră 

a obiectivelor turistice. 

Programul general de evenimente 

organizate de Serviciul Turism începe 

din luna mai și se încheie în luna de-

cembrie odată cu Ziua Națională a 

României. 

Luna mai a debutat cu ediția a 

XXVII- a a Festivalului Internațional 

Lucian  Blaga care s-a desfășurat în pe-

rioada 4-6 mai 2007 în Lancrăm, Sebeș 

și Alba Iulia. 

Tot în luna mai, pe data de  20, în 

comuna Pianu de Jos, la Clubul de Golf 

”Paul Tomiță”, a avut loc a treia ediție a 

turneului de golf ”Alba Glof Challenge” . 

Sfârșitul lunii iunie, mai precis pe-

rioada 23-24 iunie 2007,  a coincis cu 



2007. Acesta este cel mai mare târg de 

profil din Europa şi unul din cele mai 

mari din lume. Prezenţa noastră la acest 

târg a fost una apreciată de vizitatori şi 

Consiliul Judeţean Alba prin Ser-

viciului Turism a desfăşurat un  pro-

gram intens de promovare a potenţialu-

lui turistic al judeţului Alba, organizând 

o serie de evenimente şi participând la o 

serie de târguri şi expoziţii.  

Anul 2007 a fost un an al premiere-

lor pentru judeţul Alba, acesta par-

ticipând pentru prima dată la Târgul 

Internaţional de Turism de la Ber-

lin, desfăşurat în perioada 5-13 martie 

de ceilalţi expozanţi fiind amplasată în 

standul Autorităţii naţionale pentru 

Turism. Pe parcursul celor 5 zile de târg, 

standul judeţului Alba a fost vizitat de 

peste 2000 de persoane, turişti şi 

reprezentanţi ai agenţiilor de turism 

străine. 

O altă prezenţă remarcată a fost cea 

din cadrul Târgului de Turism al 

Transilvaniei, desfăşurat în perioada 

12- 15 aprilie 2007, la Braşov în organi-
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Ansamblului Regiunilor Europene Vini-

viticole, în perioada 3-5 septembrie. 

La sfârşitul primei săptămâni a lunii 

septembrie, în perioada 8-9 septembrie, 

Serviciul Turism a organizat împreună 

cu primăria comunei Albac, cea de a III-

a ediţie a Târgului Naţional de Turism 

Rural de la Albac. 

În luna octombrie, în perioada 4-7 

octombrie, am sprijinit organizarea de 

către Teatrul de păpuşi „Prichindel” a 

Festivalului de Teatru „Poveşti pentru 

Copii şi Oameni Mari”, ediţia a II-a. 

În luna noiembrie au debutat mani-

festările ocazionate de sărbătorirea Zilei 

Naţionale a României, deschiderea fiind 

făcută de a treia ediţie a Festivalului- 

Concurs Naţional de Muzică Folk  „Ziua 

de Mâine” desfăşurată în perioada 17-18 

noimebrie. 

 

În ceea ce priveşte activităţile de 

dezvoltare a turismului, au fost 

înființate 2 centre de informare și dez-

voltare turistică, unul în municipiul 

Sebeș și altul în oraşul Câmpeni şi a fost 

definitivat programul de semnalizare 

rutieră a obiectivelor turistice. Este, de  

asemenea, în fază de finalizare a obţin-

erii avizelor şi aprobărilor, Planul de 

Amenajare a Teritoriului Domeniul 

Schiabil- Valea Sebeşului. În acest an a 

fost demarată şi elaborarea Strategiei 

judeţului Alba în domeniul turismului şi 

a Studiului de piaţă în domeniul turis-

mului pentru judeţul Alba.  

 

Componenta promovare 



zarea ANAT- regiunea Centru, moment 

în care s-a lansat propunerea către 

ANAT de a ne fi parteneri în organizarea 

Târgului Naţional de Turism 

de la Albac, propunere ma-

terializată într-o colaborare 

deosebit de fructuoasă. 

În perioada 18-21 octomb-

rie, Serviciul Turism al Con-

siliului Judeţean Alba a par-

ticipat cu un stand la Târ-

gul Internaţional de 

Turism al României- ediţia a XVIII-

a. Standul judeţului Alba a fost vizitat de 

peste 180 de agenţii de turism cărora le-

a fost prezentat programul principalelor 

evenimente cu caracter turistic ce se 

desfăşoară în judeţul Alba şi produse şi 

destinaţii turistice din judeţul Alba cum 

ar fi Staţiunea turistică Arieşeni, Dru-

mul Vinului, Târgul de fete de pe Mun-

tele Găina, Festivalul Cetăţilor Dacice 

etc. 

Consiliul Judeţean Alba are, 

începând din acest an, o emisiune săp-

tămânală în parteneriat cu un post de 

radio local dedicată promovării poten-

ţialului turistic al judeţului Alba şi a 

evenimentelor organizate de către Ser-

viciul Turism. De asemenea, anul acesta 

au fost dezvoltate parteneriate cu câteva 

din principalele canale media locale, 

regionale şi naţionale, pentru promo-

varea punctuală a acţiunilor Consiliului 

Judeţean Alba.  

 

Componenta de dezvoltare 

Un prim aspect care trebuie 

menționat este definitivarea până la 

sfârșitul acestui an a programului de 

semnalizare rutieră a obiectivelor turis-

tice. Acest program a presupus conce-

perea, realizarea și montarea a peste 

180 de panouri de informare, prezentare 

și direcționare către cele mai reprezen-

tative monumente istorice, religioase, , 

arii protejate, rezervații botanice, 

speologice, geologice și paleontologice. 

De asemenea, înfiinţarea a trei cen-

tre de informare şi dezvoltare turistică, 

din care cele de la Sebeş şi Câmpeni este 

un alt proiect pe care ni l-am propus la 

începutul anului. Centrul de Informare 

şi Dezvoltare Turistică de la Aiud nu s-a 

reuşit a fi înfiinţat din lipsă de personal. 

Ca o dovadă a eforturilor depuse în 

ultimii ani pentru dezvoltarea turismu-

lui, reprezentanţi ai Consiliului Jude-

ţean Alba au fost invitaţi să facă parte 

din comitetul de monitorizare a elabo-

rării Masterplanului pentru turism al 

României format din experţi naţionali. 

Anul acesta a fost demarată elabo-

rarea a două documente foarte impor-

tante pentru dezvoltarea şi promovarea 

turismului din judeţul Alba, şi anume, 

Strategia judeţului Alba în domeniul 

turismului şi Studiul de piaţă în 

domeniul turismului pentru judeţul 

Alba. Acestea vor fi definitivate în cursul 

anului 2008. 
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Activitatea Arhitectului Şef a fost 

foarte bogată în anul 2007,  principalele 

acţiuni fiind legate de analiza perma-

nentă a stadiului elaborarii planurilor de 

urbanism si a regulamentelor de urban-

ism ale municipiilor, oraselor si comu-

nelor. Au fost solicitate fonduri pentru 

actualizarea planurilor urbanistice gen-

erale, Ministerului Dezvoltării, Lu-

crărilor Publice și Locuințelor care a 

alocat judetului Alba prin Programul 

finantarii de la bugetul de stat pentru 

finalizarea si reactualizarea planurilor 

urbanistice generale si a regulamentelor 

de urbanism suma de 195.000 lei RON 

pentru anul 2007, sumă ce a fost dis-

tribuită următoarelor primării: Teiuș, 

Cîmpeni, Zlatna, Ohaba, Sugag, Gîrda 

de Sus, Sîntimbru, Galda de Jos, 

Ciugud, Unirea. 

In această perioadă s-a asigurat alo-

carea și decontarea fondurilor necesare 

în valoare de 177.000 lei de la bugetul de 

stat pentru realizarea Programului 

”Sistemul informațional specific 

domeniului imobiliar – edilitar și băn-

cilor de date urbane” in municipiile și 

Alba Iulia, Aiud, Sebeș și orașul Ocna 

Mureș.  

A fost organizată procedura de 

achiziție publică și s-a încheiat contrac-

tul pentru lucrarea : P.A.T. – Zonă in-

terurbană Sebeș - Alba Iulia – Teiuș.  

Au fost organizate întâlniri cu 

reprezentanții administrațiilor publice 

locale implicate în acest proiect în vede-

rea organizării AIDA (Asociația Inter-

comunitară de Dezvoltare Alba Iulia). 

Au fost întocmite temele de proiec-

tare și organizate procedurile de achiz-

itie publică pentru lucrările :  

- Studiu privind aria caracteristica 

pentru peisaj cultural in zona Ripa 

Rosie, 

- Studiu privind aria caracteristica 

pentru peisaj cultural Ceru Bacainti. 

A fost organizată procedura de 

achiziție publică și s-a încheiat contrac-

tul pentru elaborarea documentației : 

P.U.Z. – aerodrom comuna Vințu de Jos 

toarelor programe: ”Programul de 

îmbunătătțire a calității mediului pentru 

realizarea de spații verzi în localități”; 

Programul Național de Dezvoltare 

Rurală  2007 – 2013,  măsura 

”Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătătțirea serviciilor de bază pen-

și s-au făcut demersurile necesare 

obținerii avizului de mediu pentru 

investiția aerodrom Vințu de Jos. 

O activitati deosebit de importantă a 

constat în  asistența tehnică oferită Con-

siliilor Locale cu privire la întocmirea 

cererilor de finanțare în cadrul urmă-

tru populația rurală și punerea în 

valoare a moștenirii rurale”. 

In ceea ce priveşte documentele 

ACTIVITATEA ARHITECTULUI ŞEF 
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“Judeţul Alba a primit 

195.000 lei pentru 

actualizarea planurilor 

urbanistice şi a 

regulamentelor de 

urbanism, precum şi 

177.000 lei pentru 

sistemul informaţional 

specific domeniului 

imobiliar şi edilitar.” 
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emise, în anul 2007 au fost eliberate:  

159 de certificate de urbanism; 168 de 

avize ale structurii 

de specialitate in 

vederea eliberarii 

certificatelor de 

urbanism de catre 

primarii comu-

nelor; 121 de 

autorizatii de con-

struire; 85 de avize 

ale structurii de specialitate in  vederea 

eliberarii autorizatiilor de construire de 

catre primarii comunelor şi 210 acorduri 

unice emise de Comisia de acorduri 

unice. 

 Taxele legale incasate pentru 

eliberarea certificatelor de urbanism se 

ridica la suma de 83.491,98 lei iar cele 

pentru eliberarea avizelor structurii de 

specialitate in vederea eliberarii certifi-

catelor de urbanism de catre primarii 

comunelor se ridica la suma de 1.230,50 

lei. Taxele legale incasate pentru eliber-

area autorizatiilor de construire se ridica 

la suma de 289.080,50 lei iar cele pen-

tru eliberarea avizelor structurii de spe-

cialitate in vederea eliberarii autoriza-

tiilor de construire de catre primarii 

comunelor se ridica la suma de 483 lei.  

Suma incasata din regularizarea tax-

elor de autorizare se ridica la suma de 

27.822,73 lei.  

o adevarata statie pilot pentru o posibila 

cercetare etnografica zonala.  

S-a analizat în teren și realizat un 

material privind „peisajul cultural” zona 

comunei Ighiu; insistându-se asupra satului 

Ighiel, care cuprinde şi trei rezervaţii 

naturale: Piatra Poienii, Piatra Grohotişului 

şi Iezerul Ighiel, urmând ca în continuare să 

continuat actiunile necesare reorganizarii 

muzeului etnografic Lupsa (reparatii 

const ruc t i i ,  amenajare expozi t ie 

etnografica), împreună cu Consiliul local 

Lupșa. Prin valoarea sa, muzeul de la Lupsa 

a fost si ramane punctul turistic central al 

Vaii Ariesului si cel mai reprezentativ 

obiectiv cultural din zona Muntilor Apuseni, 

se dezvolte proiectul pentru întreaga 

comună, insistând şi asupra monumentelor 

istorice şi a evenimentelor culturale din 

cadrul tuturor satelor componente. S-a 

realizat și o prezentare în format electronic 

pentru proiectul mai sus amintit.  

S-au realizat prezentări în format 

electronic pentru proiectele: Domeniu 

În primăvara anului 2007 au fost identificate 

în teren și întocmite fișe pentru monumentele 

eroilor neamului din județul Alba în vederea 

conservării acestora împreună cu consilierii 

D.R.P.I.  

Deasemenea, Institutiei Arhitectului Sef au 
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“CJ Alba a obţinut  

locul 2 la secţiunea 

plante şi locul 3 la 

secţiunea arbori a  

concursului 

Milioane de 

oameni, milioane 

de copaci” 

Schiabil Valea Sebeşului, Zona Turistică 

Valea Sebeşului, Domeniu Schiabil şi Zona 

Turistică Bubeşti – Vârtop. 

 

În vederea promovării și amenajării 

centrelor de comune, a avut loc în luna 

martie 2007 o acțiune de plantare arbori, 

arbuști și trandafiri care se va continua în 

primăvara anului 2008. Proiectul se inscrie 

in prevederile de revitalizare si promovare a 

localitățtilor și comunelor rurale ale 

județului Alba. La această acțiune au 

participat 15 comune din județul Alba. 

În urma acestei acțiuni Consiliul 

j u d e ț e a n  a 

p a r t i c i p a t  l a 

conferințe, concerte. 

Festivalul s-a desfășurat la Sala 

Unirii, Galeriile Trinity și Traseul celor 3 

fortificații. 

In cadrul expoziției de la Galeriile 

Trinity au fost vernisate 4 expoziții: 100 de 

ani de arhitectură în departamentul La 

a rbor i 

l o c u l 

3. 

Î n 

perioada 4 – 6 octombrie 2007 

la Alba Iulia s-a desfășurat 

Festivalul de arhitectură ”ARHITEXT 

Între/Întru Culturi”. Consilierii Instituției 

Arhitectului Șef s-au ocupat de organizarea 

festivalului în parteneriat cu Fundația 

Arhitext și Primăria Municipiului Alba 

Iulia. Festivalul a cuprins expoziții, filme, 

concursul :”Milioane de oameni, milioane 

de copaci” derulat în cadrul Programului de 

Responsabilitate Socială pentru protecția 

mediului, inițiat de Fundația PRAIS. Cu 

această ocazie Consiliul județean a luat la 

secțiunea plante locul 2 și la secțiunea 
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Zonele din județ în care s-a 
derulat acțiunea de 

plantare arbori, arbuști și 
trandafiri 



Manche; Proiecte ale arhitecților din Alba;  

Integrarea Cetății Vauban în viața 

orașului; Accente decorative în 

designul secolului XXI – Hani Sasu. 

La Traseul celor 3 fortificații au fost 

vernisate: expoziția de fotografii 

Bach Alba Iulia; expoziția La 

Manche  î n t r e  t r a d i ț i e  ș i 

modernitate; expoziția ”Arhitectura 

organică din Ardeal”. 

Pe parcursul celor 3 zile au avut loc 

pe lângă expoziții de arhitectură ale 

specialiștilor din Alba Iulia și din țară, mese 

rotunde, comunicări susținute de nume 

importante de arhitectură din țară și 

străinătate și concerte. 

 

  

 

 

 

În ceea ce priveşte dezvoltarea 

sistemului informatic geografic 

pentru gestiunea si amenajarea 

teritoriului judetului Alba, în acest 

an s-a realizat:  scanarea , georeferen-

tierea si mozaicarea in format SID a 

planurilor color la scara 1 : 5000 ;  geo-

relationarea datelor alfanumerice, 

referitoare la drumurile judetene, dru-

murile comunale si poduri cu datele vec-

toriale din harta digitala a judetului 

Alba, la scara 1 : 25000. 

Acest sistem permite eficientizarea 

activitatii administratiei publice jude-

tene şi un acces mult mai  rapid la infor-

matii . 

Page 48 CJ Alba -  Cabinet Preşedinte                         Raport de activitate 2007 

“Festivalul de 

arhitectură 

ARHITEXT Între/

Întru Culturi s-a 

bucurat de un real 

success.” 

Sistemul informatic geografic pentru gestiunea si 
amenajarea teritoriului judetului Alba permite un 

acces mult mai rapid la informaţii. 



În domeniul protecţiei peisajului, un 

pas important s-a făcut prin intermediul 

relaţiei de parteneriat existente între 

Consiliul Județean Alba și Departamen-

tul La Manche din Franța. 

Astfel, a fost iniţiată ocolaborare cu 

Consiliul de Arhitectură, Urbanism și 

Mediu (C.A.U.E.)  în domeniul protecției 

peisajului, primele discuții și schimbului 

de experiență având loc în octombrie 

2007 la Alba Iulia cu ocazia Festivalului 

de arhitectură.  Partenerii francezi vor 

oferi o expertiză metodologică în 

domeniul protejării peisajului, a urban-

ismului și amenajării teritoriului. 

 S-a stabilit de o întâlnire de lu-

cru în perioada aprilie - mai 2008 la 

Alba Iulia pentru evaluarea studiilor 

privind peisajul pentru Rîpa Roșie și 

Ceru Băcăinți .  S-a discutat posibili-

tatea semnării unui protocol de colabo-

rare  între  C .A .U.E. ,  Regist rul 

Urban iș t i lo r  d in 

România și departa-

mente, județe pentru a 

accesa fonduri euro-

pene. 

 

ACTIVITATEA BIROULUI AUDIT PUBLIC INTERN 

tare,perioada supusa auditului numarul 

de auditori proprii antrenati in actiunea 

de auditare . 

    Misiunile cuprinse in   planul de 

audit public intern pe anul 2007  a fost   

realizate in intregime.  Obiectivele misi-

unilor de audit au avut  ca scop 

evaluarea sistemului de control intern 

corespunzator angajarii , lichidarii , or-

donantarii si platii.  

  In urma misiunilor de audit reali-

zate la nivelul institutilor mai sus men-

tionate au fost intocmite rapoarte de 

audit cu anexele aferente şi care cuprind 

principalele constatări, concluzii şi reco-

mandări rezultate din activitatea de au-

dit.. 

 Auditorii interni au evaluat intr-o 

masura ridicata riscul operatiunilor cu 

privire la fiabilitatea si integritatea in-

formatiilor financiare  la protejarea 

patrimoniului precum si la respectarea 

regulamentelor si actelor normative 

constatandu-se in unele cazuri anumite 

disfunctionalitati. 

  În vederea înlăturării disfuncţion-

alităţilor constatate, auditorii au formu-

lat recomandări, care au fost aduse la 

cunoştinţa managementului entităţilor 

auditate si la cunostinta ordonatorului 

principal de credite. Pana la sfarsitul 

anului 2007  o mare parte din recoman-

În anul 2007, la nivelul biroului au-

dit public intern, a fost intocmit planul 

stategic privind desfasurarea activitatii 

de audit pe o perioada de trei ani , re-

spectiv 2006, 2007 si 2008 fiind funda-

mentat pe baza analizei riscului asociat 

diferitelor structuri si in functie  de nu-

marul entitatilor aflate in subordinea  

Consiliului Judetean Alba . 

  Pentru anul 2007 a fost elaborat 

„Planul de audit public intern”. In struc-

tura, planul  anual de audit intern cu-

prinde :scopul actiunii , obiectivele acti-

unii ,activitatea supusa auditu-

lui ,denumirea structurilor la care se 

des fa soara  a c t iunea  de  aud i -
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darile formulate au fost deja  implemen-

tate, o parte din acestea urmând a fi im-

plementate în anul 2008, corespunzător 

termenelor prevăzute în calendarul de 

implementare. 

  Misiunile ulterioare, de audit ex-

tern, efectuate de Curtea de conturi – au 

confirmat realitatea constatarilor si per-

tinenta recomandarilor formulate. 

     



Principalul obiectiv al Biroului resurse 

umane a fost asigurarea eficientă a gesti-

unii funcţiilor publice şi a funcţionarilor 

publici. Recrutarea funcţionarilor s-a 

făcut prin concurs, în limita funcţiilor 

publice vacante aprobate prin Planul de 

ocupare a funcţiilor publice. Concursul a 

avut la bază principiul competiţiei 

deschise, transparenţei, meritelor profe-

sionale şi a competenţei, precum şi cel al 

egalităţii accesului la funcţiile publice 

pentru fiecare cetăţean care îndeplineşte 

condiţiile legale.  

În anul 2007 au fost ocupate prin con-

curs un număr de 14 funcţii publice, din 

care 3 funcţii publice de conducere pre-

cum şi 13 posturi contractuale., iar  35 de 

funcţionarilor publici au promovat în tre-

apta superioară de salarizare. 

Deasemenea, BRU s-a ocupat de emi-

terea dispoziţiei privind încadrarea per-

sonalului ca urmare a ocupării posturilor 

vacante şi a promovării în trepte profe-

sionale şi înregistrarea acestora în carne-

tele de muncă. 

S-a ţinut evidenţa funcţiilor publice şi 

a funcţionarilor publici şi s-autransmis  

datele la  Agenţia Naţională a Funcţion-

arilor Publici pentru cuprinderea acestora 

în corpul funcţionarilor publici. 

S-a urmărit întotdeauna aprecierea 

obiectivă a performanţelor profesionale 

individuale ale funcţionarilor publici şi 

personalului contractual cu ocazia 

evaluărilor anuale prin compararea 

gradului de îndeplinire a obiectivelor indi-

viduale stabilite cu rezultatele obţinute.  

În urma evaluărilor performanţelor 

individuale s-au identificat necesităţile de 

instruire pentru îmbunătăţirea rezultate-

lor activităţii desfăşurate în scopul înde-

plinirii obiectivelor stabilite.  

Astfel 70 de funcţionari publici au par-

ticipat la cursuri de perfecţionare, speci-

fice activităţii fiecăruia, în baza numărului 

aprobat prin Planul de perfecţionare a 

funcţionarilor publici pe anul 2007. Din-

tre domeniile de perfecţionare urmate pot 

fi amintite: Achiziţii publice, Managemen-

tul resurselor umane, Managementul 

schimbării şi integrare europeană, Audit 

public intern, Accesarea fondurilor struc-

turale, Dezvoltarea capacităţii administra-

tive, Sănătatea şi securitatea în muncă, 

Uzanţe diplomatice şi de protocol. 

De asemenea în cadrul Biroului resurse 

umane  s-au realizat lucrările prevăzute în 

actele normative în vigoare cu privire la 

întocmirea şi actualizarea dosarului profe-

sional pentru 105 funcţionari publici şi 

păstrarea acestuia în condiţii de siguranţă, 

asigurându-se confidenţialitatea datelor 

cu caracter personal şi eliberarea la solici-

tarea funcţionarului public a documente-

lor care să ateste activitatea desfăşurată 

de acesta. 

Lunar a fost întocmit statul de plată cu 

drepturile de care beneficiază personalul 

pentru timpul efectiv lucrat. Tot odată s-a 

realizat fundamentarea cheltuielilor de 

personal pentru anul 2008. Între consiliul 

judeţean şi consiliile municipale, orăşe-

neşti şi comunale sunt relaţii de colabo-

rare, iar la solicitarea acestora prin Biroul 

resurse umane s-a acordat asistenţa de 

specialitate la un număr de 32 consilii lo-

cale, instituţii şi servicii publice judeţene.  

ACTIVITATEA BIROULUI RESURSE UMANE ŞI GESTIUNEA FUNCŢIILOR PUBLICE 
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În decursul acestui an, Serviciul Pub-

lic Salvamont a activat pe toată raza 

judeşului Alba, acperind M-ţii Trascău-

lui, partea de S a Muntelui Mare, M-ţii 

Metaliferi, partea de S a M-ţilor Bihoru-

lui şi partea de N a M-ţilor Şureanu. 

SPS a efectuat 205 zile de patrulare 

preventivă, ocazie cu care a verificat şi a 

inventariat starea traseelor turistice. În 

perioada iunie-septembrie s-au refăcut 

8 trasee turistice aflate în Parcul Natural 

Apuseni, însumând o distanţă totală de 

140 km şi 7 trasee în M-ţii Trascău, pe o 

lungime totală de 77 km. 

S-a intervenit în 317 cazuri după cum 

urmează: 213 intervenţii pe pârtiile de 

schi, din care 160 de intervenţii trans-

portabile alte 53 de intevenţii find la 

acciudente uţoare care nu au necesitat 

transportarea victimei la spital ci numai 

acordarea de prim ajutor în cabinetul 

s p e c i a l i z a t  d e  l a  b a z a  p â r -

tiilor.deasemenea, 67 de intervenţii au 

avut loc în M-ţii Piatra Secuilui, cheile 

Văşişoarei, cheile Râmeţului şi cheile 

Întregalde. 9 intervenţii de recuperare s-

au făcut pentru recuperarea turiştilor 

blocaţi în perete (în zone de alpinism 

sau pe poteci alpine). 14 acţiuni s-au 

efectuat pentru recuperarea turiştilor 

rătăciţi şi 3 intervenţii pentru recu-

perare a persoanelor decedate. S-au 

efectuat şi 4 intervenţii de recuperare a 

animalelor domestice rămase blocate în 

zone greu accesibile. 

Serviciul salvamont a participat activ 

şi la majoritatea evenimentelor organi-

zate de CJ Alba, efectuînd misiuni de 

alpinism utilitar şi oferind logistica din 

dotare. 

În ceea ce priveşte dotarea SPS, anul 

acesta s-a reuşit achiziţionarea unui 

ATV la standarde euroepene pentru 

patrulare şi intervenţii în zonele greu 

accesibile. Deasemenea, au mai fost 

achiziţionate alte 3 ATV-uri utilitare, 

echipate cu trolii şi şenile, necesare pen-

tru intervenţiile în zona montană, indif-

ferent de anotimp. 

SERVICIUL PUBLIC SALVAMONT 

Page 51 CJ Alba -  Cabinet Preşedinte                         Raport de activitate 2007 

In
st
it
uţ
ii
 s
ub
or
do
na
te

In
st
it
uţ
ii
 s
ub
or
do
na
te
  

 
 
 

SPS a efectuat  anul acesta 205 zile de 
patrulare şi a intervenit la 315 cazuri. 



Centrul de Cultură „Augustin Bena” 

Alba este o instituţie nou creată prin 

reorganizarea Şcolii Populare de Arte şi 

Meserii şi Centrul Judeţean de Conser-

vare şi promovare a culturii tradiţionale 

şi prin crearea a încă trei servicii 

Ansamblul de Fanfară, Ansamblul de 

Folclor şi Management proiecte şi multi-

media. 

Deschiderea centrului a însemnat şi 

mutarea într-o nouă clădire, practic la 1 

octombrie a început pentru managerul 

instituţiei o asiduă muncă de organizare 

a serviciilor dar şi a spaţiului şi o suma 

de direcţii de acţiune începând de la 

deschiderea unui nou cont bancar şi 

până la organizarea 

spaţiului şi la organi-

zarea de concursuri 

pentru angajarea nou-

lui personal aprobat 

prin statul de funcţii şi 

organigrama institu-

ţiei.  

Astfel încă de la 1 oc-

tombrie au fost reîn-

cadraţi în funcţii vechii angajaţi cărora li 

s-au întocmit noi contracte individuale 

de muncă (66 de contracte). Au fost 

repartizate spaţiile în aşa fel încât 

acestea să fie ocupate la gradul maxim şi 

gestionate cât mai bine. Au fost 

încheiate protocoale de colaborare cu 

Asociaţia Naţională a Videografilor şi cu 

studioul de înregistrări Vox Media Pro-

duction unde funcţionează clasele de 

artă fotografică şi de orgă care din lipsă 

de spaţiu nu pot funcţiona în sediul cen-

tral. Tot din lipsa unei săli mari pentru 

repetiţiile ansamblurilor am încheiat un 

contract de colaborare cu Cercul Militar 

Alba pentru a ne pune la dispoziţie o 

sală de repetiţii şi sala de spectacole în 

schimbul participării în comun la eveni-

mentele celor două instituţii şi în schim-

bul dării în custodie a panourilor de ex-

poziţie ce aparţin centrului de cultură.  

În ceea ce priveşte programul de 

activităţi pe anul 2008 acesta a fost defi-

nitivat în cursul lunii octombrie şi cu-

prinde 32 de proiecte ce acoperă în-

treaga sferă de activitate a centrului şi la 

care participă toate serviciile din cadrul 

centrului.  

 

 

 

ACTIVITATEA CENTRULUI 

JUDEŢEAN PENTRU CONSER-

VAREA ŞI PROMOVAREA CUL-

TURII TRADIŢIONALE ALBA 

 

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU 

CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA 

CULTURII TRADIŢIONALE ALBA, ca 

instituţie specializată în domeniul cul-

turii populare, pe parcursul perioadei 1 

ianuarie – 30 septembrie 2007 şi-a 

planificat şi a organizat întreaga activi-

tate cultural - artistică, având drept 

obiectiv fundamental cunoaşterea, păs-

trarea şi promovarea tradiţiilor şi val-

orilor culturii populare din judeţul nos-

tru în contextul dezvoltării culturii na-

ţionale.  

În lunile ianuarie, februarie, martie 

şi aprilie în localităţile Şibot, Crăciunelu 

de Jos, Ighiu, Ocna Mureş, Cut şi Câm-

CENTRUL CULTURAL “AUGUSTIN BENA” 
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peni s-au desfăşurat manifestările cul-

tural -  artistice ”LA PORŢILE TRADI-

ŢIEI” urmărindu-se menţinerea  în ac-

tivitate permanentă a potenţialului ar-

tistic existent, constituind totodată şi 

etape de preselecţie pentru concursul 

”Cultură pentru Cultură”. Căminele cul-

turale câştigătore au fost răsplătite cu 

diplome şi premii.  

În lunile mai şi iulie în judeţul nos-

tru s-a derulat proiectul intitulat 

”Cultură pentru Cultură” finanţat  de 

Consiliul Judeţean Alba, proiect ce are 

drept scop revitalizarea culturii în me-

diul rural, încurajarea turismului rural 

precum şi apariţia unor noi surse de 

venit pentru localnici prin revenirea la 

meşteşugurile tradiţionale.  

Putem spune cu certitudine că 

proiectul ”Cultură pentru Cultură” şi-a 

atins scopul pe de o parte prin reabili-

tarea căminelor culturale  iar pe de altă 

parte prin menţinerea tradiţiei şi im-

plicit a activităţii formaţiilor folclorice 

de la sate. Prin derularea acestui proiect 

a crescut interesul locuitorilor de la sate 

faţă de fenomenul folcloric, sub aspectul 

potenţialului artistic constatându-se 

creşteri meritorii atât numeric cât şi 

calitativ. 

 În localităţile Biia, Laz, Căpâlna, 

Secăşel, Abrud, Teiuş etc. s-au desfăşu-

rat manifestări cultural artistice sub 

genericul ”Fiii satului”, respectiv „Zilele 

oraşului”. Cu acest prilej au fost tipărite 

studii monografice, s-au organizat sim-

pozioane şi mese rotunde, s-au amenajat 

muzee etnografice unde au fost expuse 

obiecte de uz casnic şi tradiţional, 

obiecte de cult, ţesături, cusături. Pentru 

localnici a fost un prilej ”de dezgropare a 

comorilor” şi de rememorare a unor tra-

diţii vechi legate de prezenţa obiectelor 

tradiţionale.  

În luna mai 2007, specialiştii institu-

ţiei noastre şi – au adus o contribuţie 

substanţială la organizarea şi desfăş-

urarea unor manifestări cultural artis-

tice de prestigiu din judeţul nostru, spre 

exemplificare amintim Reuniunea 

cora lă  inter judeţeană   „ Iacob 

Mureşianu”, „ Serbările Libertăţii” de la 

Blaj şi Festivalul „Toamna cugireană” de 

la Cugir. 

 În condiţii bune s-au desfăşurat 

de asemenea şi manifestările cultural 

artistice de pe Muntele Găina din luna 

iulie 2007. 

 Judeţul Alba a fost prezent 

frecvent  la emisiuni de televiziune: „O 

vedetă populară”, „TEZAUR FOLCLO-

RIC” – TVR 1, „Vine Clujul pe la noi”, 

„Meda l ion 

de inter-

pret”, Civili-

zaţia satului 

românesc - 

T V R  2 

„Album na-

ţional – Na-

ţional TV , 

„Favorit” TV 

şi altele.  

 În lunile  iulie şi septembrie s-a 
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derulat proiectul „Primăvara vedetelor” 

sub forma unor festivaluri-concurs de 

interpretare cu caracter interjudeţean 

sau naţional. Astfel s-au desfăşurat în 

localităţile Câmpeni, Alba Iulia şi Jidvei 

- festivaluri-concurs de interpretare a 

cântecului popular românesc iar la 

Zlatna-festivalul-concurs de interpretare 

a romanţei.  

Toate manifestările culturale organi-

zate anul acesta de CENTRUL JUDE-

ŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI 

PROMOVAREA CULTURII TRADI-

ŢIONALE ALBA au fost filmate, îm-

bogăţindu-se astfel baza documentară a 

judeţului Alba.  

 

ŞCOALA POPULARĂ  DE ARTE ŞI 

MESERII ALBA  

 

Şcoala Populară de Arte şi 

meserii Alba a funcţionat ca 

instituţie de sine stătătoare până la 

data de 30 septembrie 2007. în tot 

acest timp, instituţia şi-a orientat 

activitatea în vederea realizării 

obiectivelor şi indicatorilor stabiliţi 

prin Proiectul de management . 

Astfel, realizarea principalelor 

obiectivele  ale şcolii, ca aşezământ 

de cultură, s-a concretizat în 

diversificarea programelor de 

formare în domeniul educaţiei 

permanente, culturii tradiţionale şi 

al creaţiei popular ; creşterea 

gradului de conservare, valorificare 

şi transmitere a valorilor morale, 

artistice şi tehnice păstrate în 

comunităţile deservite, obiectiv 

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, iar din toamna acestui an, 

B i i a ,  V i n e r e a  ş i  H o r e a ; 

îmbunătăţirea procesului de învăţare 

şi promovare a meşteşugurilor 

tradiţionale s-a concretizat în 

parteneriatele pe care Şcoala 

populară de arte şi meserii Alba le-a 

încheiat cu şcolile sau alţi parteneri 

din localităţile unde a existat interes 

şi deschidere pentru asemenea 

activităţi precum şi implicarea în 

organizarea acestora; valorificarea 

creativităţii şi talentului publicului 

ţintă a constituit, de asemenea, unul 
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din principalele obiective ale 

activităţii noastre, în acest sens 

organizându-se producţii de catedră, 

spectacole, concursuri, expoziţii de 

sfârşit de an, « Târgul meşterilor 

populari » (în cadrul Târgului de fete 

de pe Muntele Găina şi cel de 

Turism rural), participări la 

concursuri judeţene, interjudeţene şi 

naţionale unde s-au obţinut 

rezultate remarcabile.  

Pentru anul 2007 Şcoala popu-

lară de arte şi meserii Alba a propus 

spre aprobare ordonatorului princi-

pal de credite un număr de 13 

proiecte culturale proprii, în scopul 

îndeplinirii obiectivelor şi misiunii 

instituţiei, ca aşezământ de cultură, 

precum şi 7 proiecte în parteneriat 

cu alţi operatori culturali sau aso-

ciaţii nonguvernamentale din Alba 

Iulia şi judeţ.  La data întocmirii 

prezentului raport  opt dintre 

acestea au fost finalizate - ultimele 

două aflându-se în desfăşurare. 

Odată cu înfiinţarea Centru-

lui Cultural Alba, ultimele 

proiecte din acest an se vor re-

aliza sub egida noii instituţii 

create, cel mai important dintre 

acestea „Comoara satelor”,  

vizând  cercetarea şi inventari-

erea folclorului muzical din 

zona Alba, subzona Podgoriei Alba, 

pe o perioadă de 6 luni, începând cu 

15 noiembrie 2007.  

249023 volume, în valoare de 451780 lei, 

repartizat la sediul din strada Tran-

dafirilor, nr.22, la celelalte şapte filiale ale 

instituţiei şi la nou înfiinţata bibliotecă 

publică din oraşul Cugir. 

 Achiziţia de carte, desfăşurată şi în 

anul 2007 cu responsabilitate, eficienţă şi 

profesionalism, dar şi în funcţie de cerin-

ţele şi solicitările utilizatorilor, a completat 

colecţiile existente în biblioteca judeţeană 

cu un număr de 2142 cărţi şi publicaţii, 

Activitatea Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba s-a desfăşurat pe parcursul 

anului 2007 în parametrii misiunii de bază 

ai acesteia, adică prin punerea la dispoziţia 

cititorilor a tuturor informaţiilor publice 

deţinute, accesul la moştenirea culturală şi 

naţională, satisfacerea nevoilor intelectuale 

de informare, de cercetare, culturale şi de 

loisir ale comunităţii . 

În luna decembrie 2007, fondul de 

publicaţii deţinut de bibliotecă este de 

însumând 909 titluri, în valoare de 141162 

lei. La acestea se adaugă un număr de 505 

donaţii de carte de la diverşi cititori, edi-

turi, schimburi interbibliotecare din ţară şi 

din străinătate. Pentru bibliotecile publice 

(municipale, orăşeneşti şi comunale) din 

judeţul Alba s-au achiziţionat 6706 volume 

în valoare de 105751,72 lei, ceea ce în-

seamnă că fiecărei biblioteci i-au revenit, 

în medie, 105 volume.  

 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „LUCIAN BLAGA”  
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În anul 2007 (până la 1 decembrie) 

s-au înregistrat următoarele valori ale 

indicatorilor specifi bibliotecii: numărul 

cititorilor nou înscrişi: 6075 

personae; frecvenţa totală a 

cititorilor în bibliotecă: 

98406; frecvenţa zilnică: 

aprox. 350 cititori /zi (la 

sediu şi la filiale); total vol-

ume difuzate: 191081 vol-

ume. 

Faţă de aceeaşi perioadă a 

anului trecut indicatorii 

sunt uşor diminuaţi datorită faptului că 

Sala de lectură a Bibliotecii judeţene a 

trecut printr-un amplu proces de reno-

vare.  

Analiza procentuală a datelor 

privind structura cititorilor în funcţie de 

ocupaţie arată că: 70 % sunt elevi şi stu-

denţi; 19,5 % sunt intelectuali şi func-

ţionari; 3,5 % sunt muncitori, tehnicieni, 

maiştri; 7 % reprezintă   alte categorii 

(şomeri, pensionari, persoane casnice 

etc.). Se menţine vizibil ridicat procentul 

cititorilor care urmează o formă de în-

văţământ în curs (elevi şi studenţi), se 

observă o mai mare afluenţă a intelectu-

alilor şi funcţionarilor, urmând ca aten-

ţia noastră să fie îndreptată şi spre alte 

categorii sociale mai puţin reprezentate, 

cum sunt persoanele cu dizabilităţi sau 

alte categorii defavorizate.  

În ceea ce priveşte vârsta, ponderea 

cea mai ridicată o deţine, în continuare, 

populaţia cu vârste cuprinse între 15 şi 

25 de ani, dar se observă o revigorare a 

segmentului ţintă asupra căruia ne-am 

orientat eforturile – respectiv persoan-

ele vârstnice, cărora cele două filiale 

specializate le oferă asistenţă perma-

nentă şi un mod plăcut de petrecere a 

timpului liber. 

Factorul determinant de utilitate al 

bibliotecii este frecvenţa, astfel că în 

2007 (la nivelul datei de 1 decembrie) 

numărul de vizite a fost de 98406, me-

dia zilnică fiind de aproximativ 360 de 

cititori pe zi şi acest indicator fiind influ-

enţat de întreruperea activităţii cu pub-

licul a Sălii de lectură pe perioada reno-

vării. 

În ceea ce priveşte lectura utilizato-

rului, s-au împrumutat sau  consultat 

peste 191081 volume, din care aproape 

8900 periodice şi alte publicaţii. 

 

În anul 2007 s-a continuat informa-

tizarea bibliotecii pe următoarele coor-

donate: asigurarea asistenţei de speciali-

tate şi gestionarea softului integrat de 

bibliotecă TINLIB; dezvoltarea bazei de 

date a bibliotecii, actualizarea sa zilnică; 

dezvoltarea paginii web, actualizare lu-

nară; redactarea documentelor de bib-

liotecă necesare; asigurarea asistenţei 

tehnice pentru bar-codarea fondului de 

carte în vederea informatizării activităţii 

specifice de bibliotecă. 

Pentru ca întreg fondul de carte al 

bib-

liotecii să poată fi regăsit  mai uşor atât 

ca evidenţă, cât şi ca informaţie este ne-

cesară achiziţionarea, atât pentru sediu 

cât şi la filiale, de calculatoare şi impri-
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mante specializate.  

 

Un aspect foarte important al activi-

tăţii Bibliotecii Judeţene îl reprezintă 

îndrumarea şi coordonarea bibliotecilor 

municipale, orăşeneşti şi comunale (76 

de biblioteci),  concretizate în asistenţa 

de specialitate şi achiziţia de carte, în 

sprijinirea unor manifestări culturale 

(cu cartea şi nu numai), în susţinerea 

condiţiei bibliotecarului şi a bibliotecilor 

în general, în raport cu autorităţile şi 

comunitatea din care fac parte. 

 În anul 2007 s-au achiziţionat 

aproximativ 6706 volume pentru biblio-

tecile comunale şi orăşeneşti în valoare 

de 105751,72 lei, care au fost distribuite 

în teritoriu în funcţie de mărimea biblio-

tecilor şi a localităţilor, în medie re-

venindu-i fiecăreia aproximativ 103 vol-

ume/bibliotecă. 

Pentru distribuirea acestora şi pen-

tru controlul şi îndrumarea de speciali-

tate s-au efectuat 105 deplasări cu 

maşina instituţiei, în  medie fiecare bib-

liotecă fiind asistată şi îndrumată de 2-3 

ori pe an.  

 

În ceea ce priveşte proiectele cul-

turale pe 2007, din cele 14 proiecte s-au 

realizat 12 dintre ele, celelalte două fiind 

amânate fie din lipsa resurselor financi-

are.  

Implementarea sistemului infor-

matic în bibliotecile publice din judeţul 

Alba şi dezvoltarea acestuia  în Biblio-

teca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba -  

Implementarea proiectului conduce la 

dezvoltarea actului cultural în judeţul 

Alba, 

la accesul rapid şi eficient la infor-

maţiile stocate în programele bibliotecii 

judeţene (TINLIB).  

Revista  fermecată pentru copii 

isteţi -  Stimularea creativităţii şi 

originalităţii copiilor se poate realiza 

prin publicarea şi popularizarea 

creaţiilor lor. Primul număr al Revistei 

fermecate pentru copii isteţi a fost 

realizat de către Biblioteca Judeţeană 

în colaborare cu Şcoala cu cls. I-VIII 

„Mihai Eminescu” din Alba Iulia. 

Acest proiect a permis dezvoltarea 

interesului copiilor pentru lectură, 

orientarea tinerilor spre valorile literar-

culturale autentice. 

Zilele Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba - Desfăşurate în perioada 

19-21 octombrie 2007, sub auspiciile 

generoase oferite de aniversarea a 125 

de ani de la naşterea lui Ion Agârbi-

ceanu, Zilele Bibliotecii Judeţene au 

debutat la Alba Iulia prin inaugurarea 

Sălii de lectură a Bibliotecii Judeţene 

„Lucian Blaga” Alba.  

Concursul Cea mai eficientă bib-

liotecă comunală  - Implementarea 

proiectului a condus la stimularea îm-

bunătăţirii imaginii şi a serviciilor 

oferite de bibliotecă, în relaţie cu ad-
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ministraţiile publice locale, cu alţi fac-

tori educaţionali de pe raza localităţii 

deservite, cu beneficiarii reali şi poten-

ţiali, de diverse vârste şi preocupări care 

pot beneficia de aceste servicii în condi-

ţii de totală gratuitate. Prin participarea 

la acest concurs s-a realizat o mai accen-

tuată antrenare a bibliotecii la promo-

varea patrimoniului local şi la dezvol-

tarea turismului cultural prin aportul 

adus la elaborarea monografiilor locale 

şi a unor proiecte culturale.  

Cenaclul Bibliotecii -  Întâlnirile lu-

nare ale membrilor Cenaclului Bibliote-

cii urmăresc promovarea valorilor cul-

turale locale şi introducerea lor în cir-

cuitul de valori local şi naţional, stimu-

larea creaţiei  culturale prin acordarea 

de premii sau  titluri onorifice.  

Festivalul Internaţional „Lucian 

Blaga” – ediţia a XXVII-a - Programul 

de manifestări culturale a cuprins sesi-

uni de comunicări, lansări de carte, con-

cursuri de creaţie literară şi artă plas-

tică, spectacole de muzică şi poezie, ex-

poziţii de artă, work-shop-uri de teatru, 

film şi jurnalism, cafenele literare şi 

muzicale, pelerinaje la locurile legate de 

viaţa şi activitatea lui Lucian Blaga pre-

cum şi vizitarea unor zone turistice din 

judeţul Alba.  

S-a urmărit ca promovarea imaginii 

şi a operei lui Lucian Blaga şi promo-

varea din 

punct de ve-

dere turistic 

şi cultural al 

zonei Alba 

Iulia – Lan-

crăm – Sebeş.  

Biblioteca 

vine la tine cu 

prieteni - 

Proiectul s-a 

a d r e s a t 

copiilor dezavantajaţi, atât din punct de 

vedere financiar, cât şi copiilor cu di-

verse forme de handicap sau proveniţi 

din case de copii, categorii sociale mar-

ginalizate.  

Publicaţiile Bibliotecii Judeţene 

„Lucian Blaga” Alba - Mijloacele mod-

erne prin care se realizează populariza-

rea colecţiilor şi serviciilor bibliotecii 

sunt buletinele informative, anuarele, 

publicaţiile seriale, calendarele etc., 

toate acestea ajutând la ocrotirea, păs-

trarea şi punerea bunurilor culturale la 

dispoziţia publicului şi accesarea cât mai 

uşoară a colecţiilor bibliotecii. Prezen-

tele proiecte editoriale ale bibliotecii au 

avut în vedere 

acest lucru. 

Prin interme-

diul acestor 

publicaţii bib-

lioteca îşi înde-

plineşte unul 

din cele mai 

i m p o r t a n t e 

roluri ale ei şi 

anume acela de 

a stoca, prelu-

cra şi difuza informaţia la un număr cât 

mai mare de utilizatori.  
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MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII 
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Anul 2007 a însemnat pentru 

Muzeul Naţional al Unirii un an foate 

bun. Tendinţa de deschidere către pub-

lic, manifestată cu un an înainte, s-a 

păstrat astfel că la data de 2 decembrie, 

numărul total de vizitatori era de 

57045.  

Pe lângă funcţia educaţională dată 

de expoziţii şi alte manifestări culturale, 

la muzeu şi-au desfăşurat activitatea în 

cadrul lecţiilor de istorie cca 541 de 

elevi (nu au fost contabilizaţi la numă-

rul de vizitatori). 

La 10 decembrie 2007, s-au realizat 

venituri proprii în sumă de 571000 lei. 

Dintre acestea la 30.11.2007 suma în-

casată la standurile de vânzare bunuri a 

fost de 49853 lei, iar 120847 lei din 

bilete . Alte venituri: 373887 

(arheologie), 26413(, taxe foto, taxe 

ghida, restaurare carte veche).  

Astfel, se poate spune că Muzeul a 

redevenit al publicului şi nu a mai fost 

doar o instituţie a cercetătorilor.  

In 2007, Muzeul National al Unirii 

din Alba Iulia şi-a extins foarte mult 

aria expozitionala, organizînd expoziţii  

ce s-au bucurat de mii de vizitatori, cum 

este cazul mediatizatei expoziţii ce a 

cuprins brăţările dacice. 

În acest an  Sala Unirii a prins viata 

prin numeroasele manifestări pe care 

le-a găzduit, de la manifestări culturale  

la Consiliul Internaţional AREV sau 

Festivalul de Arhitectură Arhitext. În 

acest fel, sala Unirii a devenit un spaţiu 

primitor pentru publicul larg, fiind 

adusă în prim-plan şi cu alte ocazii 

decât Ziua Naţională a României. 

Standurile de expunere cu vânzare 

din incinta muzeului au fost revigorate, 

au fost în permanenţă aprovizionate cu 

obiecte specifice instituţiei si judeţului 

Alba. Acest lucru s-a făcut imediat sim-

ţit în încasările de la aceste standuri. 

În ceea ce priveşte activitatea de 

cercetare, numarul santierelor de sal-

vare si al supravegherilor arheologice a 

ajuns la 88, fiecare dintre acestea 

aducind diferite sume de bani.  

O schimbare imortantă s-a produs şi 

în activitatea angajaţilor instituţiei. Ast-

fel, aceştia s-au implicat in organizarea 

mai multor evenimente turistice găz-

duite în acest an de judeţul Alba, pre-

cum Festivalului Cetatilor Dacice, dar 

au oferit asistenţă tehnică de speciali-

tate şi în cadrul proiectelor de dezvol-

tare turistică iniţiate de CJ Alba. 

Deasemenea, au existat participări, 

alaturi de ONG-uri, la numeroase 

evenimente culturale organizate în 

judeţul Alba. 



Pentru anul 2007 Teatrul de Păpuşi 

şi-a propus următoarele proiecte: 

Poveşti noi pentru copii (premieră),  

Poveşti pentru Oameni Mari (premieră),  

Caravana cu Păpuşi, Experienţe Tea-

trale, Festivalul Poveşti pentru Copii şi 

Oameni Mari, Gesturi pentru Toţi, Festi-

val Avignon. 

În fiecare an Teatrul de Păpuşi 

PRICHINDEL îşi propune noi premiere 

pentru a diversifica oferta culturală, 

pentru a-şi îmbogăţi repertoriul, pentru 

îmbunătăţirea calităţii interpretative a 

actorilor, pentru a concura cu ele la fes-

tivalurile naţionale şi internaţionale şi 

pentru a încerca noi forme de expresie 

teatrală. În perioada de evaluare s-au 

pus în scenă două titluri noi pentru 

copii : „ Robin Hood ” şi „ Vise Col-

orate ” . Tot în decursul acestei pe-

rioade, pentru copii, a fost reluat spec-

tacolul „ Cei 6 pinguini ” şi „ O poveste 

în lumea copiilor ”.  Tot în această pe-

rioadă s-a pregătit spectacolul pentru 

oameni mari „ Visul unei nopţi de vară 

” prin realizarea a 2 audiţii pentru a 

finaliza distribuţia din care vor face 

parte actori din Cluj, Tg. Mureş, Bucur-

eşti urmând ca premiera să aibă loc la 

finalul lunii septembrie. 

Teatrul de Păpuşi oferă spectacole 

gratuite cu ocazia zilei de „ 1 Iunie ” şi a 

Sărbătorilor de Iarnă pentru copiii din 

centrele de plasament şi şcolile ajută-

toare.  

 

 CARAVANA CU PĂPUŞI 

Teatru de Păpuşi şi-a îndeplinit misi-

unea de a-şi prezenta spectacolele în 

întreg judeţul Alba, atât în oraşe cât şi în 

sate. Scopul nostru este acela de a avea 

un public cât mai numeros nu numai din 

municipiu ci din întreg judeţul. În 

măsura posibilităţilor tehnice am reuşit 

să acoperim o zonă cât mai mare a jude-

ţului, atât prin deplasarea noastră la 

Căminele Culturale dar şi prin aducerea 

copiilor de pe sate la sediul nostru (Daia 

Română, Hăpria Totoi, Teleac, Bără-

banţ, Oarda de Sus/Jos, Miceşti, 

Ciugud, Şeuşa, Drâmbar, Limba, Galda 

de Jos, Ţălna, Ighel, Şard, Ampoiţa, 

Poiana Ampoiului, Meteş, Ocna Mureş, 

Aiud, Blaj, Teiuş, Şona, Petreşti, Răz-

boieni, Crăciunel, Pianu de Sus, Săliştea, 

Vinţu de Jos, Şugag, Câmpeni, Zlatna, 

Benic, Mesentea, Lancrăm, Sântimbru, 

Coşlari, Galtiu, Luna Mureş, Unirea 2, 

Gârbova, Bucerdea). 

 

EXPERIENŢE TEATRALE 

Prezenţa la festivalurile din ţară şi 

străinătate a Teatrului de Păpuşi 

Prichindel Alba Iulia este necesară pen-

tru a defini nivelul la care această insti-

tuţie se situează prin spectacolele pe 

care le prezintă publicului. Totodată 

prin aceste participări frecvente în ul-

timii ani la festivaluri se urmăreşte 

alinierea Teatrului Prichindel prin per-

TEATRUL DE PĂPUŞI PRICHINDEL  

Page 60 CJ Alba -  Cabinet Preşedinte                         Raport de activitate 2007 



formantele acumulate, la nivel naţional 

şi internaţional, cu teatrele de prestigiu 

din ţară şi din străinătate. Aşteptările 

valorice la aceste festivaluri s-au concre-

tizat astfel : s-au obţinut un premiu şi o 

nominalizare care plasează teatrul în 

topul celor mai importante teatre din 

ţară.  

FESTIVALUL „ POVEŞTI PENTRU 

COPII ŞI OAMENI MARI ” 

Acest festival a avut un succes mult 

peste aşteptările noastre aducând în pri-

mul rând  beneficii de imagine atât 

Teatrului de Păpuşi cât şi Consiliului 

Judeţean Alba.  

Sălile pline atât la spectacolele pen-

tru copii cât şi la cele pentru adulţi au 

fost dovada reuşitei acestui festival iar 

biletele puse în vânzare şi epuizate cu 

mult înaintea producerii spectacolele 

denotă interesul publicului albaiulian 

pentru spectacolele de teatru de calitate. 

Toate aceste reacţii pozitive atât ale pub-

licului cât şi ale presei au convins că 

acest festival trebuie continuat în aşa fel 

încât să devină unul de tradiţie. 

Prezenţa unor nume mari din sfera 

teatrală românească şi dorinţa lor de a 

reveni la Alba Iulia au confirmat cali-

tatea şi buna organizare a acestui festi-

val.  

 

GESTURI PENRU TOŢI 

Susţinerea şi motivarea copiilor din 

Centrele de Plasament din judeţ dar şi 

din Scoliile Ajutătoare şi Leagănele de 

Copii în efortul lor de integrare so-

cială  este o altă activitate importantă a 

Teatrului de Păpuşi. 

Sprijinirea cadrelor educaţionale din 

şcoli ajutătoare şi centre de plasament 

în demersul educativ, prin punerea la 

dispoziţie a actului artistic teatral al 

Teatrului de Păpuşi Prichindel s-a 

întâmplat şi anul acesta prin prezen-

tarea de spectacole cu ocazia Sărbăto-

rilor Creştine, Ziua de 1 Iunie şi serbările 

de „ 1 Decembrie ”. Copiii din Centrele 

de Plasament au fost aduşi şi la 

spectacolele din cadrul Festivalului 

„ Poveşti pentru copii şi oameni 

mari ”. Menţionăm că aceste spec-

tacole sunt gratuite copiii benefici-

ind şi de transport gratuit asigurat 

de către Teatrul PRICHINDEL Alba 

Iulia. 

 

Festivalul AVIGNON OFF 2007 

O experienţă inedită pentru 

Teatrul de Păpuşi PRICHINDEL. 

Prezenţa noastră în acest festival 

reprezintă parte din proiectul THESPIS 

– THEATRE DE PROJETS FRANCO-

PHONES. Din acest proiect au făcut 

parte : Teatrul PRICHINDEL cu specta-

colul VISE COLORATE, Teatrul de 

Marionete Arad cu spectacolul CRĂI-

ASA ZĂPEZII, Teatrul FANI TARDINI 

Galaţi cu spectacolul IMNUL şi Teatrul 

Mihai Eminescu Botoşani cu spectacolul 

BUZUNARELE PLINE DE PÂINE. 

Toate aceste spectacole au reprezentat 

România cu succes la acest festival în 

care au participat 19 ţări cu aproximativ 

950 de spectacole. Unul din cele 4 spec-

tacole, IMNUL,  a fost premiat de către 
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presă ca fiind cel mai bun spectacol 

din cele prezente. Spectacolul nos-

tru, Vise Colorate – coproducţie cu 

teatrul de Marionete Arad, s-a jucat 

zilnic de la ora 10,00 în perioada 06 

– 28 iulie 2007. Programatorii de 

spectacole din lumea întreagă 

prezenţi la spectacolul VISE COL-

ORATE s-au arătat interesaţi de 

acest spectacol evaluând că este 

unicul de acest gen din cadrul festi-

valului.  



În anul 2007 Direcţia judeţenă de dezinsecţie şi 

ecologizare mediu Alba şi-a continuat activităţile de 

comercializare a produselor fitosanitare şi prestări 

servicii. Achiziţionarea produselor s-a făcut direct de 

la producători şi importatori cu plata la termen. 

La data de 30.11.2007 unitatea noastră a obţinut 

venituri din activitate in valoare totală de 2.049.140 

lei, care se compun din : vânzări de produse 1.811.911 

lei, prestări de servicii 237.229 lei şi sunt cu 306.748  

lei  mai mult decât în anul 2006. Am încasat subven-

ţii de la buget în valoare de 140.000 lei comparativ 

cu alocaţiile bugetare din anul 2006 care la aceeaşi 

data au fost de 253.625 lei. Creşterea veniturilor a 

fost realizată prin volumul vănzărilor  şi nu prin 

creşterea tarifului.  

S-au achiziţionat  produse fitosanitare, îngrăşă-

minte şi seminţe în valoare totală 2.014.792 lei, din 

care s-a achitat suma de 1.363.518 având la data de 

30.11.2007 un sold la furnizori în sumă de 651.274 

lei. Stocul de produse fitosanitare  la preţ de achiziţie 

existent la data de 30.11.2007 este de 271.548 lei, 

mai mare cu 36.562 lei faţă de aceeaşi dată a anului 

anul 2006. Stocul conţine produse fitosanitare şi în-

grăşăminte chimice pentru tratamentele din cam-

pania de iarnă-primăvară, care estimăm a fi vândute 

până la data de 15 decembrie 2007 termenul limită 

de valorificare a cupoanelor pentru producătorii ag-

ricoli.  

În cursul anului 2007 s-au vândut produse fito-

sanitare, îngrăşăminte chimice şi seminţe în valoare 

totală de 2.181.994 lei, iar prestările de servicii au 

atins un nivel de 291.345 lei, rezultând un total al 

facturilor emise de 2.473.339 lei, din care la data de 

30.11.2007 a fost încasată suma de 2.341.182 lei, ur-

mând ca suma de 132.157 lei să fie încasată până la 

finele anului.Bonurile valorice pentru producătorii 

agricoli care au fost depuse la Agenţia de plăti şi in-

tervenţii în agricultură şi care la data de 30.11.2007 

nu erau decontate sunt în valoare de 287.244 lei.  

 

mare a declinării unor identităţi false, în condiţiile în 

care se remarcă o creştere a interesului pentru 

obţinerea unor astfel de cate, manifestat de personae 

cu preocupări antisociale, pentru a părăsi România 

sub o falsă identitate ori pentru obţinerea altor avan-

taje ilicite; 

-Descoperirea persoanelor care au obţinut astfel 

de documente ori sunt autori ai unor fapte prevăzute 

şi pedepsite de legea penală; 

În anul 2007, DPC EP a realizat un volum semni-

ficativ de lucrări, determinate de îndeplinirea urmă-

toarelor principale obiective:  

-Primirea şi verificarea cererilor cetăţenilor şi a 

documentelor prezentate în susţinere, pentru eliber-

area actelor de identitate, paşapoartelor, permiselor 

de conducere şi a certificatelor de înmatriculare, 

potrivit conceptului de ghişeu unic; 

-Prevenirea eliberării actelor de identitate ca ur-

-Actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a 

Persoanelor în ceea ce priveşte menţiunile cu carac-

ter operativ privind persoanele urmărite în temeiul 

legii, pe cele împotriva cărora s-a dispus măsura in-

terzicerii prezenţei într-o localitate sau de a părăsi 

localitatea. 

În aplicarea conceptului de „ghişeu unic”, func-

ţionarii din cadrul serviciilor publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor au soluţionat un număr de 

DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR   

ACTIVITATEA DIRECŢIEI JUDEŢENE DE DEZINSECŢIE ŞI ECOLOGIZARE MEDIU 
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9262 cereri ale cetăţenilor (faţă de 8472 

în perioada similară a anului 2006). 

În perioada supusă analizei, situaţia 

celorlalţi indicatori pe linie de evidenţă 

a persoanelor, se prezintă 

c o n f o r m  t a b e l u l u i 

(comparativ cu perioada de 

referinţă din anul 2006):  
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1. Total acte eliberate prin 
ghişeul unic, din care : 

2. Paşapoarte 
3. Permise de conducere 
4. Certificate de înmatriculare 

    2006 2007 
1. C.I.P. eliberate 520 796 

2. A.I. eliberate prin procură specială 92 177 

3. C.I. eliberate între 14 şi 18 ani 4103 4057 

4. C.I. eliberate peste 18 ani 35 37 

5. C.I. eliberate la expirarea valabilităţii 9026 8072 

6. C.I. eliberate la schimbarea numelui 3086 3403 

 7. C.I. eliberate la redenumirea străzii sau a localităţii 2786 1439 

8. C.A. eliberate 24226 28754 

 9. Persoane verificate în teren 2864 2998 

10 Persoane verificate în alte evidenţe 1418 1681 

11. Persoane verificate în R.N.E.P. 24288 23680 

12. Elemente semnalate altor formaţiuni 184 130 

13. Acţiuni şi controale organizate 24 31 

14. Sancţiuni contravenţionale aplicate 66 24 

15. Valoarea amenzilor (în mii lei vechi) 705 605 

16. Activităţi de mediatizare a actelor normative 18 5 

17. Acţiuni cu staţia mobilă 26 61 

18. Persoane puse în legalitate în urma acţiunilor cu staţia 
mobilă 

33 205 
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ACTE DE IDENTITATE ELIBERATE 

1. C.I.P. eliberate 
2. A.I. eliberate prin procură 
specială  

3. C.I. eliberate între 14 şi 
18 ani 

4. C.I. eliberate peste 18 ani 
5. . C.I. eliberate la expi-
rarea valabilităţii 

6. C.I. eliberate la schim-
barea numelui 

7. C.I. eliberate la redenu-
mirea străzii sau a locali-
tăţii 

În ceea ce prive;te activitatea de stre civilă, în perioada ianuarie – noiembrie 2007 au 

fost depuse la Biroul stare civilă un număr de 31 dosare de schimbare de nume/prenume 

pe cale administrativă. În urma analizei dosarelor şi a verificărilor efectuate, au fost în-

tocmite referate cu propunerea motivată de aprobare prin dispoziţia Preşedintelui Con-

siliului judeţean Alba un număr de 25 dosare. Alte 6 dosare au fost returnate serviciilor 

publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor în vederea reanalizării motivaţiilor 

şi încadrarea lor în prevederile legale şi a completării cu piesele lipsa la dosar.  

În perioada mai-septembrie 2007, prin aplicarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba 

nr.61/2007 privind aprobarea de taxe speciale pentru unele activităţi de stare civilă, 

prestate de către Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba, au fost 



plătite de către cetăţeni următoarele 

taxe: 

6 taxe speciale pentru schimbare de 

nume x 110 RON = 660 RON; 

126 taxe speciale pentru verificare 

transcriere x 55 RON = 6.930 RON; 

3 taxe speciale pentru dispensă de 

vârstă x 22 RON = 66 RON 

Suma de 7.656 RON, rezultată în-

casarea acestor taxe speciale, s-a consti-

tuit în venituri proprii ale D.P.C.E.P. 

Alba. Hotărârea C.J. Alba nr.61/2007 a 

fost abrogată de la data de 04.10.2007, 

la solicitarea Instituţiei Prefectului jude-

ţului Alba. De menţionat faptul că nici 

un cetăţean nu a reclamat plata acestei 

taxe speciale. Sunt multe alte judeţe din 

ţară, cum este, de exemplu, judeţul Cluj, 

unde astfel de taxe speciale se aplică în 

continuare.  

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

cuperarea copiilor cu dizabilităţi 48 

copii, în aşezăminte sociale 22 copii, în 

serviciul pentru dezvoltarea deprinder-

ilor de viaţă independentă 11 copii, în 

centre de tranzit 8 tineri, în centrele ma-

ternale 5 copii şi 4 mame, iar în centrul 

de primire în regim de urgenţă 5 copii.  

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 plasament de tip 

clasic este în scădere. Concomitent, se 

observă o multiplicare a serviciilor de tip 

alternativ (centre de zi, case de tip famil-

ial) şi o reducere a celor de tip classic. 

Numărul copiilor beneficiari ai 

măsurii de protecţie specială plasament 

la  familii/persoane, inclusiv rude până 

la gradul IV este de 557, uşor mai scăzut 

comparativ cu finele anului trecut când 

a fost de 569 copii. Se încearcă scăderea 

numărului de copii aflaţi în plasament 

familial prin accentul pus pe responsabi-

lizarea familiei biologice de a-şi creşte 

proprii copii şi pe implicarea familiei 

extinse în sprijinirea acestora.  

Numărul copiilor ocrotiţi la asistenţi 

maternali profesionişti, angajaţi SPS şi 

OPA, este de 305 copii, uşor mai ridicat 

comparativ cu finele anului 2006 când a 

fost de 298. Numărul relativ mare de 

copii protejaţi în reţeaua de asistenţă 

maternală se explică prin faptul că pen-

La finele anului 2007, în centrele 

aflate în structura Direcţiei, beneficiau 

de protecţie specială un număr total de 

678 copii, din care: în centrele de pla-

sament clasice 98 copii, în casele de tip 

f a m i l i a l 

266 copii, 

în centrele 

de zi 196 

copii, în 

s e r v i c i i l e 

s ă p -

t ămâna l e 

19 copii, în 

case de tip 

f a m i l i a l 

pentru re-
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Situaţia copiilor ocrotiţi în familii substitut
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tru copiii 0-2 ani legislaţia recomandă 

plasarea în familii substitut şi nu în cen-

tre de plasament.  

În cursul anului 2007, Comisia de 

protecţie a copilului  Alba s-a întrunit 

într-un număr de 46 de şedinţe şi ca 

urmare a analizării cazurilor au fost in-

stituite următoarele măsuri : 38 copii au 

fost plasaţi la asistenţi maternali profe-

sionişti; 51 copii au fost plasaţi la fa-

milii/persoane, inclusiv rude până la 

gradul IV; 44 copii au fost plasaţi în cen-

tre rezidenţiale;  58 copii au fost reinte-

graţi în familiile naturale; 75 persoane 

au fost atestate / reatestate ca asistenţi 

maternali profesionişti; pentru 56 copii 

s-a dispus încetarea măsurii de protec-

ţie, prin împlinirea vârstei de 18 ani şi 

peste; pentru 15 cazuri s-a aprobat 

susţinerea financiară prin programul de 

prevenire a abandonului şcolar şi a insti-

tuţionalizării; pentru copiii cu dizabili-

tăţi au fost emise 2553 certificate de în-

cadrare într-o categorie de handicap şi 

1242 certificate de orientare şcolară.     

Pentru un număr de 222 copii, 

măsurile  de protecţ ie specială 

(plasament, plasament în regim de ur-

genţă, tutelă) au fost instituite de către 

instanţele judecătoreşti, datorită faptu-

lui că, în aceste situaţii, nu a existat 

acordul părinţilor faţă de instituirea 

măsurii de protecţie propuse.  

 

În ceea ce priveşte persoanele adulte, 

În structura Direcţiei Generale de Asis-

tenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

funcţionează un centru de recuperare şi 

reabilitare neuropsihiatrică, 2 centre de 

îngrijire şi asistenţă, un centru de tip 

familial destinat persoanelor vârstnice şi 

12 locuinţe protejate . 

La sfârşitul anului 2007, numărul 

persoanelor instituţionalizate în centrele 

de tip rezidenţial din structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protec-

ţia Copilului Alba a fost de 577 personae. 

Comparativ cu sfârşitul anului 2006, 

se înregistrează o uşoară scădere a nu-

mărului de persoane adulte instituţion-

alizate, fapt datorat stopării intrărilor în 

centrele din Galda de Jos şi Abrud, ca 

urmare a restructurării acestora şi înfi-

inţării unui număr de 12 locuinţe prote-

jate,  prin derularea proiectelor cu fi-

nanţare Phare. 

În cadrul Centrului de recuperare şi 

reabilitare neuropsihiatrică Galda de 

Jos sunt asistate 343 persoane, din care 

308 persoane cu handicap neuropsihic, 

32 persoane cu handicap asociat, 1 per-

soană cu 

h a n d i c a p 

vizual şi 2 

p e r s o a n e 

fără certifi-

cat de în-

cadrare în 

grad de 

handicap.  
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Situaţia beneficiarilor din sistemul de protecţie 
a adulţilor

343125

7

102

Beneficiarii ocrotiţi în
centrele de recuperarea şi
reabilitare neuropsihiatrică

Beneficiarii ocrotiţi în
centrele de îngrijire şi
asistenţă

Beneficiarii ocrotiţi în
centrul de tip familial pentru
persoane vârstnice

Beneficiarii ocrotiţi în
locuinţe protejate 

1

308

32
2

0

100

200

300

400

Structura beneficiarilor pe tip şi grad de handicap  
din CRRN Galda de Jos

vizual

psihic

asociat

fara certificat de

incadrare in grad

de handicap



Activitatea Comisiei de evaluare a persoanelor cu 

handicap pentru adulţi s-a axat pe evaluarea şi re-

evaluarea tuturor persoanelor adulte cu handicap din 

judeţul Alba. 

În acest sens, în perioada 1 ianuarie 2007 - 1 de-

cembrie 2007, au fost analizate 9263 de cazuri, dintre 

care 5151 cazuri noi. Din totalul cazurilor analizate, 

1047 persoane au fost încadrate în gradul grav, 6597 

persoane au fost încadrate în gradul accentuat, 846 

persoane au fost încadrate în gradul mediu, 21 per-

soane au fost încadrate în gradul uşor, iar 752 per-

soane au fost încadrate în categoria “boală nu handi-

cap“. 

              Referitor la cazuile noi, din cele 5151 per-

soane care şi-au depus dosarul pentru expertiză anul 

acesta, 303 persoane au obţinut gradul grav, 3392 per-

soane au obţinut gradul accentuat, 704 persoane au 

obţinut gradul mediu, 21 persoane au obţinut gradul 

uşor, iar 731 persoane au fost încadrate în categoria 

“boală nu handicap“.  
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Proiecte şi programe derulate 

PROIECTE DERULATE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI COPILUI 

1 Închiderea Centrului de plasament Abrud 2 Valoarea proiectului este de 350.000 euro – contribuţia Fundaţiei 

„Hope and Homes for Children” România 

Fonduri ale Fundaţiei 

„Hope and Homes for 

Children” România 

2 Înfiinţarea Centrului rezidenţial pentru copii cu 

dizabilităţi multiple Alba 

  

  

  

  

  

  

Bugetul total este de 199.121 Euro: 

- suma finanţată prin Programul Phare fiind de 159.121 Euro 

- 30.000 Euro reprezentând contribuţia partenerului principal - Direc-

ţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

- Serviciul Public de Asistenţă Socială Alba Iulia asigură o cofinanţare 

în valoare de 10.000 de Euro. 

  

Fonduri PHARE 



NR DENUMIRE PROIECT VALOAREA PROIECTULUI 

  

LINIA DE FINANŢARE 

PROIECTE DESTINATE PERSOANELOR ADULTE  ŞI CELOR CU DIZABILITĂŢI 

1 Restructurarea Centrului de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos 

  

 Valoarea proiectului este de 541. 173 euro. 

Din care : 

- 487.056 euro contribuţie PHARE 

-   54.117 euro contribuţie CJ Alba 

  

Fonduri PHARE 

2 Restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă 

Abrud 

Valoarea totală a proiectului este de 374. 008 euro. 

Din care : 

- 336.607,2 euro contribuţie PHARE 

-   37.400,8 euro contribuţie CJ Alba 

  

Fonduri PHARE 

3 Restructurarea Căminului pentru persoane vârstnice 

Sebeş 

  Valoarea proiectului este de 438.165 euro. 

 Din care : 

- 394.349 euro contribuţie PHARE 

-    43.816  euro contribuţie CJ Alba 

  

Fonduri PHARE 

4 Restructurarea Căminului pentru persoane vârstnice 

Blaj 

Valoarea proiectului este de 316.952 euro. 

Din care : 

- 285.257  euro contribuţie PHARE 

-    31.695 euro contribuţie CJ Alba 

  

Fonduri PHARE 
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