Consiliul Județean Alba – Președinte

Raportul Președintelui Consiliului Județean Alba pe
anul 2009 cu privire la modul de îndeplinire a
atribuțiilor ce‐i revin și a hotărârilor Consiliului
Județean

I. Consideraţii asupra anului 2009
Anul 2009 nu a fost unul ușor. Am știut însă să ne gospodărim bine și să depășim
această perioadă nefastă fără ca proiectele de dezvoltare a județului Alba să fie afectate.
Veniturile încasate s‐au situat la nivelul celor din 2008. Este, poate, cea mai bună
dovadă că economia județului Alba a rezistat la presiunea crizei financiare și a trecut
peste acest șoc.
Am reușit să ducem mai departe toate proiectele importante pe care ni le propusesem
pentru 2009, asigurând finanțarea necesară atât pentru proiectele mari de
infrastructură cât și pentru proiectele destinate promovării turistice, culturale și
economice a județului Alba.
Între cele mai importante proiecte ale anului se numără începerea lucrărilor la sistemul
microregional de alimentare cu apă a comunelor Daia Română, Cut, Câlnic, Şpring,
Doştat şi a localității Răhău; începerea lucrărilor de realizare a unei Baze Salvamont la
Arieșeni; finalizarea lucrărilor finanțate din bani europeni la drumul ce leagă Blajul de
județul Mureș prin Cetatea de Baltă; demararea lucrărilor de reabilitare a drumului din
Valea Aiudului precum şi cele de reabilitare a drumului ce legă județele Alba şi Sibiu din
Valea Sebeşului până la Jina.

II. Activităţi pentru buna funcţionare a administraţiei
publice judeţene
a. organizarea şedinţelor Consiliului Judeţean
În cursul anului 2009, Consiliul județean Alba s‐a întrunit în 15 şedințe din care 12
şedințe ordinare şi 3 extraordinare.
b. hotărâri ale CJ Alba şi dispoziţii ale Preşedintelui
Consiliul Județean Alba a adoptat în anul 2009 un număr de 247 de hotărâri, vizând în
principal: organizarea şi funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean si
al instituțiilor si serviciilor publice de sub autoritatea sa; aprobarea Regulamentului de
organizare si funcționare a Consiliului județean Alba; rectificarea bugetului general de
venituri si cheltuieli al județului Alba si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale
instituțiilor si serviciilor publice de interes județean finanțate prin subvenții si din
venituri proprii; asocierea Consiliului județean Alba cu consiliile locale ale municipiilor,
în vederea obținerii de finanțare externă pe domeniile: modernizarea administrației
publice, social, educație, infrastructura si mediu; administrarea domeniului public si
privat al județului Alba. De asemenea, au fost adoptate hotărâri prin care s‐a aprobat
încheierea de convenții de cooperare si parteneriat cu organizații neguvernamentale,
majoritatea in sfera sociala si invatamânt.
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Hotărârile adoptate au fost înregistrate in registrul de evidenta a hotărârilor si au fost
comunicate celor interesați si Instituției Prefectului ‐ județul Alba.
În exercitarea atribuțiilor sale legale, Preşedintele Consiliului județean Alba a emis 274
de dispoziții, ce au fost înregistrate în registrul de evidență a dispozițiilor şi comunicate
Instituției Prefectului ‐ județul Alba şi persoanelor interesate. Dintre acestea
majoritatea au vizat: stabilirea drepturilor salariale ale aparatului de specialitate al
Consiliului județean Alba; convocarea consiliului județean in ședințe ordinare si
extraordinare; constituirea de comisii; participarea reprezentanților din cadrul
consiliului județean la delegații in străinătate; schimbarea de nume; încuviințarea
încheierii căsătoriei ; numirea in funcție publica; repartizarea bugetului pe trimestre.
c. coordonarea serviciilor publice de interes judeţean
La Compartimentul Transporturi s‐au efectuat în anul 2009 controale în trafic pe
drumurile județene având ca scop depistarea autovehiculelor rutiere din categoria
peste 16To ce au depăşit masa totală maximă admisă, depistarea transporturilor cu
bunuri divizibile la autovehiculele din categoria respectivă care nu dețin tichete de
cântar în trafic eliberate din punctele de încărcare, lipsa prelatelor din dotarea
autovehiculelor, cât şi neacoperirea bunurilor divizibile, de către firmele
transportatoare şi conducătorii auto ale acestora şi nu în ultimul rând transportul
bunurilor divizibile pe cale rutieră de la furnizorii care le livrează fără a deține cântare
în punctele de încărcare ale acestora. S‐au aplicat 95 de contravenții în valoare de
422.500 Ron. În trafic s‐au eliberat un număr de 14 autorizații speciale de transport în
valoare totală de 22.320 Ron. Totodată la cererea firmelor de transport tonaj care s‐au
adresat Compartimentului Transporturi din cadrul Consiliului județean Alba, s‐au emis
autorizații speciale de transport pentru depăşirea tonajului pe drumurile județene, în
valoare de 138.083 Ron.
În ceea ce privește siguranța circulației, în anul 2009 s‐au achiziționat indicatoare
rutiere în valoare totală de 62.417,85 Ron şi parapete din beton în valoare de 10.000
Ron, acestea fiind montate pe drumurile județene. S‐au montat aproximativ de 400
indicatoare rutiere. S‐au efectuat lucrări de recondiționare parapete deformabile
elastice de tip semigreu (simple) din elemente metalice şi parapete metalice la pod pe
următoarele drumuri județene in valoare de 45.000 Ron. S‐au efectuat lucrări de
erbicidare a acostamentelor pe următoarele drumuri județene in valoare totală de
94.281,02 Ron. Conform programului de întreținere la capitolul siguranța circulației s‐
au efectuat lucrări în valoare totală de 269.535,31 Ron. S‐au achiziționat și montat
parapetelor deformabile elastice de tip semigreu (simple) din elemente metalice pe
1600 ml de drum județean. S‐au executat marcaje rutiere orizontale (longitudinale si
transversale) în valoare totală de 197.868,88 Ron.
În ceea ce privește transportul public județean de persoane, au fost organizate 2 şedințe
de atribuire în urma cărora gradul de acoperire a traseelor județene în ceea ce priveşte
organizarea şi desfăşurarea serviciului de transport public județean de persoane prin
curse regulate a crescut la 99%. Au fost încheiate contracte de delegare de gestiune
pentru executare a serviciului de transport public județean de persoane prin curse
regulate cu operatorii de transport rutier desemnați câştigători în urma şedințelor de
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atribuire și au fost eliberate 19 licențe de traseu şi caiete de sarcini aferente efectuării
serviciului de transport public județean de călători prin curse regulate speciale, cu
avizul Autorității Rutiere Române ‐ Agenția Alba. Au fost centralizate, analizate şi
transpuse în proiecte de hotărâri solicitările autorităților administrației publice locale şi
ale operatorilor de transport rutier privind actualizarea programului de transport
județean 2008‐2011. S‐au efectuat controale privind modul de efectuare a serviciului de
transport public județean de persoane prin curse regulate şi speciale.
În ceea ce priveşte agenții economici și serviciile publice, situația se prezintă astfel:
Societatea comercială ”Drumuri şi Poduri Locale Alba„ S.A ‐ Pentru anul 2009 s‐a
estimat realizarea unei cifre de afaceri de 22.000.000 RON cu un număr mediu de
personal de 250 si o productivitate a muncii de 89.800 lei/om. Cheltuielile cu personalul
s‐au menținut la nivelul anului 2008, salariul mediu fiind de 1538 lei/om.
In anul 2009 programul de investiții a constat in modernizarea alimentării cu gaz metan
a stațiilor de preparare a mixturilor asfaltice si achiziționarea unui buldoexcavator
multifuncțional necesar execuției lucrărilor de toaletare a drumurilor. Lista investițiilor
pe 2009 cuprinde: ‐ branşament si stație reglare gaz secția Alba in valoare de 100.000
RON; ‐ branşament gaz secția Aiud in valoare de 3.000 RON; ‐ buldoexcavator
multifuncțional in valoare de 280.000 RON.
Societatea comercială „Parcul Industrial Cugir„ S.A. Veniturile totale propuse pentru
anul 2009 sunt in sumă de 770.500 RON, din care:‐ venituri din exploatare – 653.784
RON; ‐ venituri financiare ‐1.000 RON. Cheltuielile totale programate pe anul 2009 sunt
in suma de 770.344 RON si sunt formate din: cheltuieli de exploatare – 690.344 RON; ‐
cheltuieli financiare – 80.000 RON. Investițiile sunt in suma de 150.000 RON, reprezintă
modernizarea liftului şi punerea in funcțiune a instalației electrice de medie si joasa
tensiune.
Operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. Alba ‐ Pentru anul 2009 veniturile totale
propuse sunt in suma de 39.200.000 RON, din care: ‐ venituri din exploatare –
39.150.000 RON; ‐ venituri financiare – 50.000 RON; Cheltuieli totale – 38.100.000 Ron
din care: ‐ cheltuieli pentru exploatare – 38.050.000 RON; cheltuieli financiare – 50.000
RON. In anul 2009 au fost continuate investițiile in curs, finanțate atât din alocații
bugetare ale Consiliului județean Alba, cât si din surse proprii si din fonduri IID in
valoare de 3.930.000 după cum urmează: ‐ dezvoltarea alimentării cu apă potabilă a
localităților aferente sistemului zonal al județului Alba, sursa râu Sebeş; ‐ reabilitarea
alimentării cu apă potabilă sursa Mihoieşti Câmpeni; extindere si modernizare
laborator apă potabilă Alba Iulia; reabilitarea si modernizarea stației de pompare apă
brută Petrești; ‐ modificare si extindere birouri sediu SC APA CTTA SA Alba; înlocuirea
unor echipamente de pe aducțiuni; automatizarea unor procese in stațiile de tratare;
îmbunătățirea serviciilor fată de clienți.
d. asistenţă de specialitate şi consultanţă oferită unităţilor administrativ
teritoriale
Asigurarea transparenței decizionale reprezintă unul dintre obiectivele activității CJ
Alba, contribuind la reconfigurarea normelor de desfăşurare a reformei instituționale.
Una dintre activitățile cele mai importante subsumate acestui obiectiv este furnizarea
consultanței pentru consiliile locale la cererea acestora, sprijinirea lor în aplicarea
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corectă a actelor normative. În acest sens, s‐a urmărit zilnic Monitorul Oficial al
României în scopul identificării actelor normative de interes atât pentru consiliile locale
cât şi pentru Consiliul Județean.
S‐a asigurat consultanța la cerere pe domenii specifice de activitate prin implicarea
compartimentelor de specialitate ale Consiliului Județean Alba.

III. Exercitarea atribuţiilor
principal de credite

în

calitate

de

ordonator

a. bugetul şi veniturile bugetare; urmărirea exerciţiului bugetar
În vederea dezvoltării unui management performant al resurselor bugetare s‐a urmărit
şi în anul 2009 realizarea unui buget echilibrat atât pentru activitatea proprie cât şi
pentru cea a ordonatorilor terțiari a instituțiilor publice şi societăților comerciale de
sub autoritatea Consiliului Județean.
Evoluția bugetului propriu al Consiliului Județean Alba la partea de
venituri în perioada 2007‐2009
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În anul 2009, veniturile s‐au menținut la aceiaşi valoare ca şi în anul 2008. În structură,
bugetul propriu al județului Alba pe anul 2009 se prezintă conform graficului din pg. 6
Această structură se datorează faptului că, potrivit legislației naționale în vigoare, la
nivel județean nu există o gamă foarte largă de venituri proprii, astfel că ponderea
acestora deținută în total venituri este de 30,93%. În categoria ”Sumelor defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat” sunt cuprinse, în conformitate cu prevederile Legii
nr.273/2006 – legea finanțelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
următoarele venituri: sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor; sume defalcate din taxa pe valoare
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene; sume defalcate din
taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Aceste categorii de
venituri sunt aprobate anual prin legea bugetului de stat, putând fi modificate prin
rectificările bugetare anuale. În anul 2009 alocarea bugetară este în sumă de 74.759,00
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mii lei, ceea ce reprezintă 40,52% din total buget local, cu mențiunea că nu au fost
alocate sume suplimentare prin ordonanțele de rectificare bugetară.

Din bugetul propriu județean au fost aprobate la finanțare în anul 2009, următoarele
categorii de cheltuieli:
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În ceea ce priveşte capitolul „ Asistenţa socială”, execuția înregistrată la acest capitol
reprezintă 42,80%. Ponderea ridicată a execuției cheltuielilor cu asistența socială în
totalul execuției bugetare, a rezultat din coalizarea eforturilor spre consolidarea
sistemului de asistență socială a persoanelor vârstnice şi persoanelor cu dizabilități prin
înființarea unor centre de ocrotire în care serviciile să aibă un grad ridicat de
flexibilitate.
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O pondere însemnată în totalul cheltuielilor o are şi activitatea de „Transport şi
comunicaţii” respectiv, activitatea privind reabilitarea sistemului rutier din județ.

Pentru finanțarea acestei activități s‐au alocat fonduri atât din bugetul propriu al
Consiliului Județean Alba cât şi din alte surse ( fonduri externe nerambursabile,
contractarea de împrumuturi, alte surse). Investițiile privind reabilitarea sistemului
rutier din județul Alba finanțate în anul 2008 au fost în valoare de 55.010,00 mii lei.
Pentru anul 2009 realizarea estimată se preconizează cu 32,37% mai mare decât în
anul anterior.
În domeniul serviciilor şi dezvoltării publice, s‐au alocat fonduri pentru continuarea
investițiilor la sistemul de alimentare cu apă, respectiv pentru dezvoltarea alimentarii
cu apă potabilă a localităților aferente sistemului zonal al județului Alba ‐ sursa râul
Sebeş, pentru reabilitarea alimentarii cu apă potabilă a comunelor Daia Română, Cut,
Câlnic, Șpring, Doştat şi a localității Răhău, precum şi pentru lucrări finanțate în baza
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H.G. nr. 577/1997. Fondurile alocate în bugetul anului 2009 (buget propriu, Fond
rulment, fonduri alocate conform HG. nr.577/1997) acestui domeniu sunt în sumă de
10.007,00 mii lei.
În urma analizei execuțiilor bugetare în perioada 2007‐2009 se constată o creştere a
veniturilor proprii şi subvențiilor.
În domeniul echilibrării bugetelor locale, în conformitate cu prevederile Legii bugetului
de stat pe anul 2009, nr.18 şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările si completările ulterioare (art. 33 alin.3 litera b) si art. 33 alin. 4 litera g) )
Consiliile județene repartizează sume pentru susținerea programelor de dezvoltare
locala precum şi pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanțare locală. În
anul 2009 s‐au aprobat de către Consiliul Județean Alba un număr de 7 hotărâri cu o
suma totală de 24.410 mii lei, privind echilibrarea bugetelor locale ale unităților
administrativ – teritoriale pentru susținerea programelor de dezvoltare locala precum
şi pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanțare locală, din care: suma de
10.413 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată; suma de 13.997 mii lei
din cotele defalcate din impozitul pe venit.
b. administrarea domeniului public şi privat
Compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat şi‐a concentrat activitatea
din cursul anului 2009 în special pe actualizarea domeniului public şi privat al județului,
pe modificarea valorii de inventar a diferitelor bunuri şi pe stabilirea modului de
folosință sau administrare a unor bunuri imobile. Au mai fost efectuate activități ce țin
de calcularea şi verificarea plății redevențelor şi chiriilor ce revin Consiliului Județean
Alba, precum şi alte activități de ordin economic. Angajații compartimentului au acordat
consultanță de specialitate primăriilor din județul Alba şi au urmărit ca prin activitatea
lor să îndeplinească cerințele Politicii de Calitate.
c. amenajarea teritoriului
În cursul anului 2009 a fost analizat permanent stadiul elaborării planurilor de
urbanism generale și a regulamentelor de urbanism ale municipiilor, orașelor și
comunelor și ne‐am preocupat atât de finalizarea celor aflate în curs de execuție, cât și
de reactualizarea unor documentații de urbanism mai vechi în unitățile administrativ
teritoriale în care se impunea refacerea acestora datorită dezvoltării zonei (din punct de
vedere economic, etc.). S‐a urmărit ca la refacerea P.U.G. și R.L.U. să se realizeze și
strategiile de dezvoltare ale unităților administrativ teritoriale.
In urma analizei făcute la nivelul consiliilor locale, au fost solicitate Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor fonduri pentru actualizarea planurilor
urbanistice generale, în vederea finalizării celor contractate în anul 2008.
În cursul anului 2008 a fost contractată lucrarea ”Reactualizare Plan de amenajare a
teritoriului județean Alba”, fiind finalizată în luna martie 2009.
In acest an s‐a inițiat lucrarea ”Regulament ilustrat de urbanism pentru zona rurală cu
influențe săsești ‐ jud. Alba, lucrare care se dorește a fi un ghid adresat locuitorilor
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satelor din comunele cu arhitectură săsească și administrațiilor locale din zona Câlnic,
Gârbova, Cut, Șpring.
În ceea ce privește documentele de specialitate emise în anul 2009, situația se prezintă
astfel:
‐ certificate de urbanism: 340
‐ avize ale structurii de specialitate
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structurii de specialitate în vederea eliberării certificatelor de urbanism de către
primarii comunelor se ridică la suma de 1661.94 lei.
Taxele legale încasate pentru eliberarea autorizațiilor de construire se ridică la suma de
55.062,07 lei iar cele pentru eliberarea avizelor structurii de specialitate în vederea
eliberării autorizațiilor de construire de către primarii comunelor se ridică la suma de
604,80 lei.
S‐a urmărit încheierea duratelor de execuție ale autorizațiilor de construire emise, la
care a expirat perioada de valabilitate, efectuându‐se regularizarea taxelor de
autorizare.
Suma încasată din regularizarea taxelor de autorizare se ridică la suma de 64.485,99
lei.
În domeniul disciplinei în urbanism și amenajarea teritoriului, în anul 2009 au fost
efectuate controale în teren în baza programelor de control trimestriale, prin
verificările efectuate fiind urmărite următoarele:
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‐ Verificarea legalității documentațiilor și actelor în domeniul urbanismului și
amenajării teritoriului
‐ Instruirea si îndrumarea persoanelor din cadrul primăriilor, cu atribuții în domeniul
urbanismului
‐ Efectuarea controlului în teren pentru verificarea respectării prevederilor
autorizațiilor de construire eliberate de Consiliul Județean Alba.
S‐a realizat un proiect
intitulat
punct
de
prelucrare tradițională a
laptelui
pe
teritoriul
administrativ al comunei
Pianu în colaborare cu
primăria Pianu. Acest
proiect a venit în sprijinul
crescătorilor de oi din
zona comunei Pianu, în
rentabilizarea afacerii și
creșterea
calității
produselor și a capacității
de
comercializare,
asigurând totodată alinierea la normele europene. S‐a elaborat de asemenea un proiect
privind realizarea pe teritoriul comunei Pianu a unor stații pentru călătorii care folosesc
transportul în comun, proiect prin care s‐a urmărit încadrarea acestora în specificul
zonei prin folosirea materialelor de construcție tradiționale (structură din lemn și
învelitoare din șindrilă).

IV.

Investiţii şi reabilitarea infrastructurii judeţene

a. Proiecte și lucrări publice
In cadrul Programului de alimentare cu apă a satelor, în anul 2009, în județul Alba au
fost alocate fonduri pentru proiectarea şi execuția lucrărilor de alimentare cu apă
potabilă în valoare de 6.767 mii lei pentru 14 lucrări: 5 lucrări în continuare şi 9 lucrări
noi. Până la sfârşitul anului 2009 lucrările de alimentare cu apa potabilă din comunele
Rimetea, Cenade, Ohaba şi Valea Lungă vor fi finalizate, recepționându‐se circa 40 km de
rețea.
În anul 2009, conform HGR 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare,
privind Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea
drumurilor comunale au fost cuprinse în Program 3 lucrări în continuare şi 23 de lucrări
noi. Fondurile alocate pentru aceste lucrări în anul 2009 sunt de 23.775 mii lei, din care
9.375 mii lei buget, 14.000 mii lei credit angajament si 400 mii lei surse proprii.
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În ceea ce priveşte Programul Guvernamental de alimentare cu apă la sate şi locuințe
sociale în anul 2009 au avut loc recepțiile finale la alimentările cu apa din comunele:
Sântimbru‐satul Totoi, Săliştea‐satul Tărtăria, Noşlac‐satul Noşlac, Şona‐satul Biia,
Sâncel‐satul Sâncel, Şibot‐satul Şibot ,Vințu de Jos‐satul Vințu de Jos.
Lucrările de alimentări cu apă potabilă finanțate din bugetul propriu al Consiliului
Județean Alba şi executate de SC APA CTTA Alba au continuat şi în anul 2009, fiind
alocate fonduri pentru lucrările la obiectivul „Dezvoltarea alimentării cu apă potabilă a
localităților aferente sistemului zonal al județului Alba – sursa râul Sebeş” ‐ 650.000 lei,
reuşindu‐se achiziționare 2 electropompe, montarea a 6 electropompe, realizarea
instalațiilor hidraulice aferente pompelor, finisaje interioare şi exterioare, scări de
acces, Post Trafo, cămin de vane, alimentare cu energie electrică 50% la Stația de pompe
de intervenție.
În cadrul Sistemului microregional de alimentare cu apă a comunelor Daia Română, Cut,
Câlnic, Şpring, Doştat şi a localității Răhău, în anul 2009 a fost finalizată procedura de
achiziție publică de lucrări, fiind alocate fonduri pentru execuția lucrărilor în valoare de
2.500 mii lei. Au fost executate următoarele lucrări: pe conducta de aducțiune de 400
mm, a fost executată integral săpătura, lansarea conductei, astuparea acesteia şi, parțial,
compactarea umpluturii – 9.508 ml; pe acest tronson au fost, parțial, executate şi
echipate căminele; pe ramura spre Daia Română a fost executată săpătura, sudarea şi
lansarea conductei de 200 mm şi astuparea ei, pe o lungime de 3700 ml.
b. Administrarea drumurilor judeţene
Sumele totale alocate programelor de lucrări de drumuri şi poduri executate în anul
2009 sunt de 40.445,82 mii lei, fiind structurate pe surse de finanțare, astfel: bugetul
propriu al Consiliului județean Alba ‐ 13.406,44 mii lei; sume defalcate din TVA ‐
18.519,0 mii lei; credit contractat de Consiliul județean Alba ‐ 2.580,38 mii lei; fondul de
rulment repartizat pentru Consiliul județean Alba ‐ 5.940,0 mii lei.
Pe categorii de lucrări, au fost realizate următoarele:
a. lucrări şi servicii de întreținere curentă a drumurilor județene pe perioada de vară
(cu o valoare totală de 6.729,0 mii lei) din care: întreținere drumuri asfaltate ‐ 18.166
mp de plombe cu mixtura asfaltică; întreținerea drumuri pietruite ‐ lucrări de
reprofilare, aport de material pietros, curățirea şanțurilor şi rigolelor pe o lungime
totală de 83 km. Pe drumurile pe care au fost executate lucrări de întreținere la partea
carosabilă, au fost executate şi lucrări de asigurare a scurgerii apelor din zona drumului
‐ curățire acostamente, întreținere şanțuri şi rigole, întreținere ziduri de sprijin, etc.
b. lucrări de întreținerea curentă pe perioada de iarnă ‐ pe toata rețeaua de drumuri
județene, pentru asigurarea circulației pe perioada de iarnă şi combaterea zăpezii, în
valoare de 2.300,0 mii lei;
c. lucrări de întreținere periodică ‐ în valoare totală de 10.631,97 mii lei: covoare
bituminoase ‐ 56,36 km, din care covoare în două straturi ‐ 21,05 km şi reparații la 66
de poduri şi podețe, în valoare totală de 650 mii lei.
d. lucrări de reparații capitale – investiții ‐ în valoare totală de 19.802,55 mii lei
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În ceea ce priveşte lucrările finanțate din fonduri structurale, s‐au pregătit
documentațiile şi s‐a scris cerea de finanțare pentru proiectul: «Reabilitare sistem rutier
pe DJ704; DN7(Şibot) – Vinerea – Cugir – Şureanu – Prigoana ‐ Valea Mare‐DN67C, tr.
III, km.46+700‐75+950, proiect în valoare totală de 65.764,12 mii lei.
În luna septembrie a fost recepționat obiectivul „Reabilitarea şi modernizarea
sistemului rutier pe drumurile județene DJ107 si DJ107D, Alba, Mureş” lucrări în
valoare de 9.653.440 Euro, parțial finanțat prin programul PHARE CES 2004‐
Infrastructura locală şi Regională.
Au fost încheiate contractele şi sunt în derulare activitățile la proiectul „Valorificarea
potențialului turistic si economic al Văii Aiud prin reabilitarea infrastructurii de
transport pe drumul județean DJ107M: lim. jud. Cluj ‐ Rimetea‐Colțeștii Vălişoara‐
Poiana Aiudului‐ Aiudul de Sus” ‐ în valoare de 27.839.574 lei.
S‐a semnat contractul de finanțare a proiectului “Reabilitarea şi dezvoltarea
infrastructurii generale şi de turism în arealul turistic Mărginimea Sibiului – Valea
Sebeşului (județele Sibiu şi Alba), Modernizarea drumului de interes turistic DJ 106 E pe
tronsonul Jina–Şugag / Valea Sebeşului / DN 67 C”, în valoare totală de 22.126,19 mii lei.
În anul 2009, în vederea execuției lucrărilor de drumuri şi poduri, au fost elaborate
documentații tehnico‐economice – studii de fezabilitate şi proiecte tehnice în valoare
totală de 382,3 mii lei – pentru care au fost organizate proceduri de achiziții publice, de
servicii.

c. Programe, Proiecte, Mediu
În anul 2009, cea mai importantă activitate derulată prin intermediul acestei structuri
din cadrul Direcției tehnice a fost punerea la dispoziția proiectului a locației pentru
depozitarea deşeurilor din județul Alba în cadrul proiectului „Sistem de management
integrat al deşeurilor în județul Alba”. O altă activitate foarte importantă realizată în
2009 a fost crearea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba, Asociație ce
cuprinde toate unitățile administrative din județ şi are ca obiect prestarea serviciului de
salubritate în județul Alba.
Proiecte inițiate în domeniul protecției mediului: Controlul integrat al poluării cu
nutrienți; Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor
agricole degradate; Promovarea îmbunătățirii microclimatului zonei de interes turistic
din comuna Pianu.
d. Dezvoltarea rurală
În anul 2009 au fost organizate în județul Alba mai multe evenimente dedicate
promovării economiei rurale şi antreprenorilor din spațiul rural, dar şi tradițiilor şi
obiceiurilor specifice județului Alba: „Ziua crescătorilor de animale” – la Ponor;
Tocmitul băcițelor „La Cărări” în comuna Șugag; „Ziua Rozelor” la Ciumbrud; cea de a
XVIII‐a ediție a „Târgului Apulum Agraria” la Alba Iulia.
Pe parcursul anului 2009 Consiliul județean Alba, prin Compartimentul dezvoltare
rurală, a organizat mai multe întâlniri pe teme diverse. În ianuarie a avut loc
dezbaterea publică a Strategiei de Dezvoltare Rurală a județului Alba,

12

Pentru a veni în sprijinul producătorilor agricoli locali, Consiliul județean Alba
împreună cu Primăria municipiului Alba Iulia au organizat pentru prima dată piața
volantă în Alba Iulia.
e. Dezvoltarea economică
În anul 2009, Consiliul județean Alba, prin Compartimentul dezvoltare economică a fost
partener la organizarea mai multor evenimente dedicate promovării mediului de afaceri
din județ și oportunităților de dezvoltare: Târgul de investiții „InvestAlba”; Conferința
profesioniştilor din domeniul financiar; „Sărbătoarea Mierii – Blaj”; Târgul de joburi
„Lucrează în Alba”; campania „Produs în Alba”, cea de a treia ediție a Best of Business.
Întâlnirile Comitetului de Dezvoltare Economică din anul 2009 au dezbătut teme
precum: acoperirea riscului valutar şi de dobândă susținută de reprezentanți ai
Raiffeisen Bank Cluj – Napoca; linii de finanțare nerambursabilă pentru mediul privat
aferente Schemelor de ajutor de stat şi ajutorul de minimis.

V. Acţiuni destinate dezvoltării turismului, promovării
culturii tradiţionale şi tineretului
a. Dezvoltarea turismului
În anul 2009 Serviciul Turism din cadrul Direcției Tehnice, Consiliul județean Alba şi‐a
concentrat activitatea pe continuarea unor proiecte începute în anii trecuți, pe
dezvoltarea evenimentelor deja consacrate organizate de Serviciul Turism, dar a
demarat şi proiecte noi.
Activitatea Serviciului Turism al Consiliului Județean Alba s‐a axat la fel ca şi în anii
precedenți pe cele două componente, şi anume, cea de promovare şi cea de dezvoltare.
În ceea ce priveşte activitatea de dezvoltare trebuie să notăm continuarea câtorva
proiecte foarte importante şi elaborarea altor câteva. În categoria proiectelor începute
în anii trecuți se numără cursul de ghizi de turism. În anul 2009, 33 de persoane de pe
raza județului Alba au absolvit acest curs. Un alt proiect important pe care Consiliul
Județean Alba îl are în derulare este Proiectul PRESERVE, cu o finanțare de 1,5 milioane
de euro. Obiectivul principal al proiectului PRESERVE este să contribuie la o eficacitate
îmbunătățită a politicilor de dezvoltare regională, în special a acelor politici regionale
care au în vedere moştenirea culturală ca un factor endogen al dezvoltării economice şi
susținerii turismului sustenabil. Alte două proiecte au fost depuse, unul denumit ACT‐
Acțiuni de Cooperare Teritorială, în valoare de 1.535.952 lei, fiind câştigat şi urmând să
fie semnat contractul de finanțare – îşi propune îmbunătățirea serviciilor pe care
instituțiile locale le oferă actorilor locali şi creşterea capacității funcționarilor publici de
administrare a dezvoltării locale. Al doilea proiect ‐ PROTUR ‐ Profesionişti în turism, în
valoare de 6.157.796 lei, este în curs de evaluare. El propune pregătirea a 525 de
persoane, şomeri tineri şi şomeri de lungă durată din mediul rural, în profesii legate de
industria turistică şi crearea unei structuri de pregătire profesională în domeniul
turismului rural.
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Au fost obținute 1,09 milioane de lei de la Guvernul României ‐ Ministerul Turismului,
pentru realizarea unei Baze SALVAMONT în stațiunea turistică Arieşeni, demarând
lucrările la acest obiectiv.
În ceea ce priveşte componenta de promovare turistică a județului Alba, seria
evenimentelor consacrate a continuat şi în acest an cu noi ediții ale Turneului de Golf
“Alba Golf Challenge”, Târgului de carte ”Alba Transilvana”, Festivalului Cetăților Dacice,
Târgului de fete de pe muntele găina, Târgului Național de Turism rural de la Albac,
festivalului Internațional de Teatru, sau Concursului de Muzică Folk ”Ziua de mâine”.
Și în acest an o atenție deosebită s‐a acordat promovării județului Alba la marile târguri
de turism din țară și străinătate, relevante fiind în acest sens participarea la Târgul de
turism al României de la București sau la Târgul de Turism de la Budapesta.
b. Cultură și patrimoniu cultural
Prin compartimentul de cultură al Consiliului județean Alba, instituțiile din domeniul
culturii au beneficiat de coordonare și consultanță de specialitate precum și de
informări privind desfăşurarea unor cursuri de perfecționare în domeniu şi
posibilitățile de aplicare la diferite oportunități de finanțare cu derulare în anul 2009
sau 2010 precum: programul Promocult, AFCN‐ proiecte editoriale, AFCN – proiecte
culturale, Tineret în acțiune, Agenda culturală a Ministerului Culturii, Cultelor şi
Patrimoniului Național 2009, Mecanismul Financiar SEE, FEADR, Institutul Cultural
Român – programul Cantemir, Agenția pentru Strategii Guvernamentale, Cultura 2007‐
2013. În acelaşi timp eficientizarea activităților culturale ale instituțiilor a fost susținută
şi prin informările privind modificările legislative referitoare la desfăşurarea
activităților specifice şi modificarea Regulamentelor de organizare şi funcționare;
evaluarea finală a directorilor instituțiilor de cultură subordonate şi aprobarea noilor
Proiecte de Management pentru perioada 2010‐2013.
S‐a continuat programul de susținere financiară pentru editarea a 35 titluri de carte,
majoritatea dintre acestea purtând numele unor autori albaiulieni, membri si nemembri
ai Uniunii Scriitorilor, precum si editarea Revistei ACASĂ, periodic cultural trimestrial
și a Revistei de cultură ”Discobolul”.
S‐au derulat mai multe programe pentru valorificarea și promovarea patrimoniului
cultural al județului Alba; s‐au organizat proiecte de interes național în parteneriat cu
Uniunea Scriitorilor din România și Filiala Alba‐Hunedoara a USR; în parteneriat cu
diverse ONG‐uri și instituții publice de cultură din județ s‐au realizat o serie de proiecte
culturale, scopul acestora fiind reînvierea tradițiilor şi obiceiurilor străbune.
c. Tineret, învăţământ, raporturi interinstituţionale
Activitatea compartimentului tineret, învățământ, raporturi interinstituționale, s‐a
concretizat în organizarea de acțiuni, inițierea de parteneriate cu ONG‐uri şi alte
instituții publice de tineret pentru elaborarea de programe şi proiecte pentru tineret,
inițierea unor convenții de cooperare, colaborare şi parteneriat sau acorduri de
asociere, precum şi elaborarea de proiecte de hotărâri sau dispoziții în vederea
realizării competențelor Consiliului județean în domeniul tineretului.
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Astfel, au fost încheiate Convenții de Colaborare, Parteneriat şi Cooperare cu
Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (în vederea realizării proiectului de educație
rutieră şi prevenirea accidentelor de circulație în rândul copiilor şi tinerilor) și cu Filiala
Alba a Crucii Roşii Române (pentru realizarea programului „Educația Sanitară pentru
Generația de Mâine”, organizarea şi desfăşurarea concursului județean pentru sănătate
şi prim‐ajutor „Sanitarii Pricepuți”).
De asemenea, au fost încheiate parteneriate cu diverse structuri asociative de tineret
pentru organizarea a numeroase acțiuni, precum:
‐ „VTM Alba Motor Challenge”,ediția a V‐a, etapele III şi IV ale Campionatului Național de
Viteză pe Traseu Montan;
‐ „Să vedem ‐ să ştim ‐ să ne distrăm”. Obiectivul programului a fost asigurarea de către
Consiliul județean Alba, a condițiilor necesare pentru deplasarea în Alba Iulia a elevilor
din mediul rural în vederea vizitării Muzeului Național al Unirii, Sălii Unirii, Traseului
celor 3 fortificații, Catedralelor Ortodoxă şi Romano‐catolică, precum şi vizionării unui
spectacol de teatru, reprezentație a actorilor Teatrului de Păpuşi „Prichindel”.
‐ Campionatul Național Individual de Şah pentru Nevăzători
‐ „Cupa Unirii 2009”‐ ediția a 15‐a la tenis de câmp
‐ Cupa „Cetatea Alba Iulia”la tenis de câmp
‐ Organizarea de tabere tematice pentru tineret
‐ „Cupa Câmpia Libertății Blaj”
‐ „Prietenii pompierilor”
‐ „Trofeul Cheile Vălişoarei”, etc.

VI.

Politici de personal

In concordanță cu strategia de dezvoltare, normele legale, oportunitățile județului si
obiectivele instituției, Biroul resurse umane şi gestiunea funcțiilor publice a realizat, pe
parcursul anului 2009, activități legate de modificarea structurilor organizatorice ale
aparatului de specialitate şi ale instituțiilor subordonate; gestiunea funcțiilor publice;
calculul salariilor şi fundamentarea bugetului; formarea profesională a salariaților;
managementul instituțiilor de cultură din subordine; activități specifice.
În ceea ce priveşte pregătirea profesională a salariaților, s‐a depus proiectul ,,Program
de instruire pentru Dezvoltarea capacității administrative și creșterea eficienței
organizaționale în administrațiile publice ale județului Alba” ‐ Programul Operațional
,,Dezvoltarea Capacității Administrative”, Axa 1. Domeniul 1.3 ,,Îmbunătățirea
eficacității organizaționale” prin care se urmărește perfecționarea personalului din 79
de administrații publice locale ale județului Alba, respectiv 78 de primării și Consiliul
județean Alba. Ca și număr de participanți la cursurile propuse sunt estimați 739 de
participanți, însă ca și număr de beneficiari este mai mic, estimăm între 350 și 400 de
beneficiari, datorită faptului că unele persoane vor participa la câte 2 cursuri, în special
cei de la autoritățile publice rurale unde este un număr mai redus de personal și unde
aceștia cumulează atribuții pe mai multe domenii.
De asemenea s‐a aprobat si semnat acordul de parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare
Regională Centru, pentru implementarea proiectului „Creșterea capacității personalului
din administrația publică locală și județeană de a furniza servicii publice de calitate și a
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contribui la dezvoltarea durabilă a Regiunii Centru”, proiect ce are ca scop dezvoltarea
competențelor şi creşterea performanțelor personalului din cadrul administrației
publice locale şi județene în ceea ce priveşte elaborarea de planuri, strategii şi programe
de dezvoltare, scrierea de proiecte, managementul ciclului de proiect, achiziții publice.

VII. Activitatea de reprezentare în justiţie
În anul 2009 au fost repartizate Serviciului juridic‐contencios spre soluționare un
număr 786 de lucrări. În cursul anului 2009 Consiliul județean Alba a fost implicat într‐
un număr de 249 de litigii care s‐au aflat pe rolul instanțelor judecătoreşti. Un număr de
86 de litigii au fost înregistrate în anii precedenți, aflându‐se în curs de soluționare pe
parcursul anului 2009, iar un număr de 163 de litigii au fost înregistrate în anul 2009.
În raport de calitatea procesuală a Consiliului județean Alba în aceste litigii, se pot
evidenția:
a) litigii în care Consiliul județean Alba a avut calitatea de reclamant ‐1
b). litigii în care Consiliul județean Alba a avut calitatea de pârât ‐ 240;
c). litigii în care Consiliul județean Alba a avut calitate de parte vătămată ‐ 1;
d) litigii în care Consiliul județean Alba a avut calitatea de parte civilă ‐ 1
e). litigii în care Consiliul județean Alba a avut calitatea de creditor ‐ 1 .
f). litigii în care Consiliul județean Alba a avut calitatea de chemat în garanție ‐ 5 .
În cadrul procedurilor judiciare de soluționare a acestor litigii, Consiliul județean Alba a
fost citat pentru un număr de 631 termene de judecată la care s‐a asigurat
reprezentarea intereselor Consiliului județean Alba de către consilierii juridici.

VIII. Activitatea de cooperare externă
În anul 2009 activitatea Consiliului Județean Alba în domeniul relațiilor internaționale
s‐a concretizat în proiecte şi acțiuni pentru continuarea relațiilor de cooperare
descentralizată între județul Alba, România şi departamentul La Manche, Franța, a
relațiilor de cooperare cu Provincia Gansu, Republica Populară Chineză, dar şi cu
județele înfrățite din Ungaria, respectiv Tolna şi Bács‐Kiskun, pentru promovarea
zonelor viti‐vinicole din județul Alba, participarea la seminarii, conferințe şi reuniuni ale
organismelor internaționale în care Consiliul județean Alba este membru cu drepturi
depline, respectiv ARE şi AREV, vizite de lucru în județele şi regiunile partenere ale
județului Alba.
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