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I. Consideraţii asupra anului 2010
Marcat puternic, la nivel național şi global, de spectrul crizei economice anul 2010 a
însemnat modificări importante, nu doar de ordin bugetar, ci si transformări
instituționale, prin trecerea unor instituții în subordinea Consiliului Județean Alba.
Modificările nu s‐au resimțit însă atât de puternic la nivelul investițiilor derulate prin
intermediul CJ Alba, asigurându‐se continuarea programelor de investiții în
infrastructură, în special drumuri și lucrări utilitare de apă și canalizare, care să permită
dezvoltarea județului și creșterea gradului de confort al cetățenilor.
În zona investițiilor destinate dezvoltării turismului județean, anul 2010 a însemnat
darea în folosință a Bazei Salvamont de la Arieșeni, obiectiv dotat conform cerințelor
actuale, care va duce la o creștere semnificativă a calității intervențiilor salvatorilor
montani în această zonă turistică foarte cunoscută.
Din punct de vedere bugetar, principiul echilibrului a fost definitoriu, urmărindu‐se
aplicarea acestui principiu atât pentru activitatea proprie cât şi pentru cea a
ordonatorilor terțiari, a instituțiilor publice şi societăților comerciale de sub autoritatea
Consiliului Județean.

II. Activităţi pentru buna funcţionare a administraţiei publice judeţene
a. Organizarea şedinţelor Consiliului judeţean
Pe parcursul anului 2010, Consiliul județean s‐a întrunit în 14 ședințe din care 12
şedințe ordinare si 2 şedințe extraordinare.
b. Hotărâri ale CJ Alba şi dispoziţii ale Preşedintelui
Au fost adoptate 216 hotărâri, vizând in principal: organizarea si 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, in vederea obținerii de finanțare
externa pe domeniile: modernizarea administrației, social, educație, infrastructura si
mediu; administrarea domeniului public si privat al județului Alba.
În exercitarea atribuțiilor sale legale, Preşedintele Consiliului Județean Alba a emis 498
de dispoziții, care au fost înregistrate in registrul de evidenta a dispozițiilor, si
comunicate Instituției Prefectului ‐ județul Alba si persoanelor interesate. Dintre
acestea majoritatea au vizat : stabilirea drepturilor salariale ale aparatului de
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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 casatorii; numirea in funcție publica; repartizarea bugetului pe
trimestre.
c. Coordonarea serviciilor publice de interes judeţean
În cadrul activității de transporturi s‐au efectuat activități de control in trafic pentru
urmărirea modului de respectare a prevederilor legale privind masele maxime admise
în traficul pe drumurile județene , a restricțiilor de circulație impuse pe anumite
sectoare de drum, unde nu se permite traficul greu și asigurarea cu prelată a
încărcăturilor transportate. În urma acestor controale au fost eliberate 101 procese
verbale de contravenție in valoare totala de 565.500 lei. În urma cântăririlor efectuate
in trafic s‐au eliberat autorizații speciale de transport in valoare totala de 3.575,84 lei, în
timp ce valoarea autorizații speciale de transport, eliberate la cererea transportatorilor
se ridică la 54.469,42 lei.
Lucrările de siguranţa circulaţiei, la drumurile județene, s‐au desfășurat pe toata
perioada anului 2010. Au fost montate circa 600 de noi indicatoare rutiere și s‐a realizat
întreținerea indicatoarelor rutiere existente pe o rețea de circa 120 de km. de drumuri,
valoarea totală a lucrărilor fiind de 361.816,10 lei. S‐au montat parapete metalice de
protecție pe o lungime totala de 2004 ml (334 lise metalice) și s‐au recondiționat
parapete existente pe o lungime totala de 1440 ml (240 lise), în valoare totală de
245.505,86 lei. S‐au executat marcaje rutiere orizontale cu vopsea, reprezentând 260,22
km de marcaj orizontal longitudinal si 1314,58 mp marcaj rutier orizontal transversal,
pe o lungime de 258,7 km de drumuri județene, în valoare de 329.858,59 lei.
Pe segmentul de transport public judeţean de persoane, s‐a urmărit pregătirea
condițiilor necesare în vederea întocmirii noului program de transport județean de
transport și stabilirii unei strategii pe termen mediu și lung pentru extinderea,
dezvoltarea și modernizarea serviciului de transport public de persoane între
localitățile județului. O activitatea deosebit de importantă a constituit‐o întocmirea
documentației pentru folosirea, in cursul anului 2011, a unui singur tip de bilet de
călătorie pentru toate mijloacele de transport destinate serviciului de transport public
județean de persoane prin curse regulate.
De asemenea, s‐a lucrat la amenajarea stațiilor publice din extravilanul localităților prin
dotarea acestora cu adăposturi pentru călători și s‐au efectuat controale periodice
privind modul de efectuare a serviciului de transport public județean de persoane, fiind
controlate peste 150 de curse de călători aferente a 99 de trasee efectuate de 9
operatori.
În ceea ce priveşte agenţii economici și serviciile. publice, situația se prezintă astfel:
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Societatea comercială Drumuri şi Poduri Locale Alba S.A. Pentru anul 2010 sa estimat
un nivel al veniturilor totale în valoare de 20.000.000 lei, cheltuieli totale în valoare de
19.640,000 lei şi a unui profit brut în valoare 360.000 lei cu un număr mediu de
personal de 204 persoane, o productivitate a muncii estimată de 98040 lei/persoană și
o rată a profitului de 1,75%.
În cadrul programului de investiții, în anul 2011 s‐a reușit dotarea societății cu un parc
de utilaje modern, fiind achiziționate, în sistem leasing, mai multe utilaje şi mijloace de
transport destinate producției: 2 buldoexcavatoare, 2 autogredere, 6 autoutilitare de 5
to, 6+1 locuri cu benă basculabilă, 8 cu capacitatea de 18 mc şi 4 autotractoare cu
semiremorcă basculabilă cu o capacitate de 6,4 mc. Valoarea achiziției a depășit 1,4
milioane euro.
În cazul Parcului Industrial Cugir, veniturile totale estimate pentru anul 2010 au fost
de 904.780 lei, din care:
venituri din exploatare – 903.780 lei; venituri din
administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract – 577.078 lei; venituri din alte
activități – 326.702 lei și venituri financiare ‐1.000 lei. Investițiile programate pentru
2010 au reprezentat 355.630 lei fiind programate din surse. Până la data de 31.10.2010
Parcul Industrial obținuse deja venituri de 933.272 lei și un profit net de 73.487 lei.
Operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. Alba a estimat pentru anul 2010 venituri de
45,2 milioane lei, realizând, până la 31.10.2010 un profit brut de circa 4,4 milioane lei.
În cursul anului 2010 au fost continuate investițiile în infrastructura de apă și canal a
județului Alba, valoarea fondurilor alocate de Consiliul județean Alba pentru acest
capitol fiind de 1,7 milioane lei. S‐au executat lucrări pentru dezvoltarea alimentării cu
apă potabilă a localităților aferente sistemului zonal al județului Alba ‐ sursa râul Sebeş;
extinderea şi modernizarea laboratorului de apă potabilă Alba Iulia; reabilitarea stației
de tratare a apei Petreşti; extinderea rețelelor de canalizare la Şugag, și Sălişte;
realizarea rețelelor de apă pe străzile Merilor, Bazinelor şi 8 Martie la Baia de Arieş;
înlocuirea unor echipamente de pe aducțiuni; realizarea instalației de reclorinare cu
hipoclorit la Bărăbanț, precum și lucrări de gestionare a patrimoniului societății precum
amenajarea unui imobil la Câmpeni și amenajarea sediului sucursalei din Abrud.
d. Asistenţă de specialitate şi consultanţă oferită unităţilor administrativ
teritoriale
Parteneriatul cu administrațiile locale, pentru asigurarea de servicii de calitate pentru
cetățenii din orașele și comunele județului Alba, asigurarea transparenței decizionale și
a democrației locale, reprezintă ideea centrală ce guvernează legătura dintre Consiliul
județean Alba și Consiliile Locale.
Una dintre activitățile care contribuie la realizarea acestui parteneriat este oferirea
consultanței pentru consiliile locale și sprijinirea lor în aplicarea corectă a actelor
normative. Astfel, consultanță de specialitate a fost oferită prin intermediul tuturor
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compartimentelor de specialitate ale Consiliului Județean Alba ‐ modificări legislative,
organizarea ședințelor consiliului local, actualizarea regulamentului de organizare si
funcționare al consiliului local, transparenta decizionala, exemple de bune practici,
declarații de avere si interese a aleșilor locali, suport logistic și informatic, suport
pentru realizarea documentațiilor de ordin tehnic, etc.

III. Exercitarea atribuţiilor în calitate de ordonator principal de credite
a. Bugetul şi veniturile bugetare; urmărirea exerciţiului bugetar
Bugetul județului Alba a fost caracterizat, în anul 2010, de echilibru, urmărindu‐se
aplicarea acestui principiu atât pentru activitatea proprie cât şi pentru cea a
ordonatorilor terțiari, a instituțiilor publice şi societăților comerciale de sub autoritatea
Consiliului Județean.
Anul 2010 a însemnat modificări importante, nu doar de ordin bugetar, ci si
transformări instituționale, prin trecerea în subordinea Consiliului județean Alba a
Camerei Agricole Județene, a Spitalului Județean de Urgență şi a Spitalul de
Pneumoftiziologie Aiud.
Evoluția veniturilor CJ Alba în ultimii 3
ani

Evoluția bugetului de dezvoltare
al CJ Alba în ultimii 3 ani
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În ceea ce privește veniturile, acestea
sunt în sumă de 200.591 mii lei, ceea reprezentând o creştere de 12,68% fată de
veniturile realizate în anul 2009 şi o creştere de 21,34% față de încasările anului 2008.
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Alocațiile bugetare au reprezentat 74.230,00 mii lei, ceea adică 37,01% din totalul
bugetului județean, cu mențiunea că ordonanțele de rectificare bugetară pe anul în curs
au adus o diminuare a acestei categorii de venituri, altfel spus a avut loc o rectificare
negativă. Din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziția Guvernului, bugetul județului
Alba a beneficiat în anul 2010 de suma de 960,00 mii lei, majoritatea acestor fonduri
fiind destinate infrastructurii județene și locale, în mare parte cu o capacitate
funcțională a fost afectată de fenomenele hidrometeorologice.
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În ceea ce privește cheltuielile suportate din bugetul Consiliului Județean Alba, acestea
se structurează astfel:
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În domeniul învăţământului Consiliul Județean Alba, a alocat circa 6,7 milioane de lei,
necesari pentru funcționarea în bune condiții a celor 18 școli speciale în cadrul cărora
sunt şcolarizați 565 de copii cu nevoi educative speciale.
În acest capitol bugetar se regăsesc și cheltuielile pentru programul „Laptele si cornul”,
ai căror beneficiari sunt 36.732 de copii proveniți din 557 de școli și grădinițe și pentru
care s‐au alocat 7.963 mii lei.
În domeniul religiei s‐au finanțat cheltuieli destinate funcționării unităților de cultură
aflate în subordinea Consiliului Județean Alba, plății contribuțiilor pentru personalul
neclerical angajat în unitățile de cult din județ, sprijinirii unităților de cult din județ,
precum şi altor activități culturale şi recreative. În sfera serviciilor religioase, Consiliul
Județean Alba a acordat sprijin financiar în valoare de aproximativ de 2,8 milioane de lei
pentru 277 de unități de cult fondurile fiind utilizate pentru realizarea unor lucrări de
restaurare, consolidare și reparații la biserici.
Asistenţa socială reprezintă ponderea cea mai ridicată a cheltuielilor (43,39% din
totalul cheltuielilor), fiind asigurate fonduri atât pentru sistemul de protecție a copilului
cât şi pentru sistemul de protecție a persoanelor cu handicap, cu cele două
subcomponente a acestuia: protecția socială propriu‐zisă în centrele rezidențiale şi
prestațiile sociale: alocații, indemnizații, alte drepturi sociale.
La acest capitol trebuie menționată și derularea Planului Anual European de furnizare
de ajutoare alimentare în beneficiul persoanelor cele mai defavorizate, Consiliul
Județean Alba distribuind în anul 2010 o cantitate de 169.934 tone de produse
alimentare (făina, mălai, paste făinoase, biscuiți, zahăr, lapte praf) în valoare totala de
peste 3 milioane de lei.
Începând cu anul 2009 Consiliul Județean are în implementare și două proiecte
finanțate din fonduri europene: “Servicii integrate pentru persoane cu nevoi speciale
Alba”, proiect în valoare totală de 3, 4 milioane lei și proiectul "Incluziune socială şi pe
piața muncii prin întreprinderi sociale", în valoare de 16, 4 milioane lei.
O pondere însemnată în totalul cheltuielilor o are și activitatea de transport şi
comunicaţii respectiv, activitatea privind reabilitarea sistemului rutier din județ.
Pentru finanțarea acestei activități s‐au folosit, cu prioritate, fonduri externe
nerambursabile și fonduri din bugetul propriu al Consiliului Județean Alba, dar și din
alte surse. Valoarea totală a fondurilor alocate pentru lucrările de drumuri se ridică la
peste 58 de milioane de lei, reprezentând circa 30% din totalul cheltuielilor.
În domeniul serviciilor şi dezvoltării publice, continuarea investițiilor la sistemul de
alimentare cu apă a comunelor Daia Română, Cut, Câlnic, Șpring, Doștat și a localității
Răhău a reprezentat 2,3 milioane de lei.
Echilibrarea bugetelor locale s‐a făcut prin 4 hotărâri adoptate de Consiliul Județean
Alba, alocându‐se fonduri pentru susținerea programelor de dezvoltare locală precum şi

7

Consiliul Județean Alba
Preşedintele

pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Astfel, au fost
alocate consiliilor locale peste 7,3 milioane lei provenite din sume defalcate din taxa pe
valoare adăugată și alte aproximativ 12 milioane de lei rezultate din cotele defalcate din
impozitul pe venit.
b. Administrarea domeniului public şi privat
Pe parcursul anului 2010, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
județului Alba a fost actualizat. Astfel, au intrat în acest inventar sediul administrativ al
SC Apa CTTA SA, “Sucursala Apuseni”, la Cîmpeni și imobilele avute în administrare de
Centrul Şcolar de Recuperare Abrud.
Domeniul privat al județului Alba a fost completat cu mijloacele fixe şi obiectele de
inventar avute în administrare de Centrul Şcolar de Recuperare Abrud, cu bunuri
achiziționate de operatorul regional de apă și cu bunuri achiziționate de Consiliul
Județean Alba, precum terenul de la Rimetea destinat amenajării unei baze Salvamont.
Alte acțiuni întreprinse pe parcursul anului 2010 au vizat identificarea, din punct de
vedere al publicității imobiliare, a bunurilor imobile, proprietate publică/privată a
județului Alba, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate;
actualizarea valorii de inventar a bunurilor din patrimoniul județului Alba; calcularea şi
verificarea plății redevențelor şi chiriilor ce revin Consiliului Județean Alba. De
asemenea, angajații compartimentului au acordat consultanță de specialitate
primăriilor din județul Alba în legătură cu proceduri de licitații publice, cadastru,
evaluare, inventarul public/privat, hotărâri ale consiliului local, legislația în vigoare.
c. Amenajarea teritoriului
În anul 2010, Consiliul Județean Alba, prin intermediul Instituției Arhitectului Șef, a
emis numeroase documente de specialitate. Astfel, au fost eliberate: 182 de certificate
de urbanism, 215 avize ale structurii de specialitate în vederea eliberării certificatelor
de urbanism de către primarii comunelor, 104 autorizații de construire și 96 de avize
ale structurii de specialitate în vederea eliberării autorizațiilor de construire de către
primarii comunelor.
Taxele legale încasate pentru eliberarea certificatelor de urbanism inclusiv prelungirea
valabilității certificatelor de urbanism se ridică la suma de 91.624,17 lei iar cele pentru
eliberarea avizelor structurii de specialitate în vederea eliberării certificatelor de
urbanism de către primarii comunelor reprezintă 2.100 lei. Taxele legale încasate
pentru eliberarea autorizațiilor de construire se ridică la suma de 418.555,48 lei iar cele
pentru eliberarea avizelor structurii de specialitate în vederea eliberării autorizațiilor
de construire de către primarii comunelor au valoarea de 975 lei. Suma încasată din
regularizarea taxelor de autorizare se ridică la 13.763,43 lei.
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În domeniul disciplinei în urbanism și amenajarea teritoriului, în anul 2010 au fost
efectuate controale în teren ce au urmărit verificarea respectării autorizațiilor de
construire eliberate de Consiliul Județean Alba dar și depistarea eventualelor construcții
executate fără autorizație de construire. De asemenea, s‐au efectuat controale la
balastiere, stații de sortare, cariere și amenajări piscicole.
În cadrul activităților dedicate
promovării
conceptului
de
peisaj cultural, județul Alba a
devenit primul județ din
România care a realizat un ghid
dedicat acestei problematici,
ghid
care,
la
solicitarea
Ministerului
Dezvoltării
Regionale şi Locuinței, a fost
publicat pe site‐ul rețelei
europene de cunoștințe în
urbanism – EUKN, fiind apreciat ca un excelent model de bune practici. Acest ghid,
publicat sub formă de broșură, este un extras din documentația ”Regulament ilustrat de
urbanism pentru zona rurală cu influențe săsești ‐ jud. Alba”, întocmită în anul 2009.
Broșurile editate în număr de 2000 de bucăți au fost distribuite primăriilor din
comunele Câlnic, Gîrbova, Cut, Șpring, pentru a fi puse la dispoziția populației din zonă,
investitorilor și tuturor persoanelor interesate, în vederea protejării și păstrării
patrimoniului local şi realizării construcțiilor noi astfel încât acestea să se înscrie în
caracterul zonei respective.
Un ghid asemănător, cuprinzând reglementari privind modul de realizare a
construcțiilor de la curte, dotărilor turistice, pensiunilor şi caselor de vacanță, a fost
realizat, în anul 2010, pentru zona Valea Sebeșului. Regulamentul de urbanism ilustrat
pentru zona Valea Sebeşului, jud. Alba (comunele Săsciori, Pianu, Şugag) se referă atât la
intravilanul și localitățile acestor comune cât și la zonele cu dezvoltare turistică
prevăzute în planurile urbanistice generale ale comunelor. In acest sens sunt prevăzute
reglementari privind dezvoltarea turismului.
În perioada ianuarie – mai 2010 a fost organizată o acțiune de
promovare a conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor
– Satul copilăriei mele – desfășurată sub forma unui concurs
ce a implicat copiii din școlile de pe raza comunelor Avram
Iancu, Câlnic, Cut, Daia Romană, Doștat, Gîrbova, Pianu,
Săsciori, Șpring, Șugag, Vidra. Prin această acțiune s‐a
urmărit creșterea gradului de implicare al copiilor în
cunoașterea, respectarea și păstrarea peisajului cultural local.
Acțiunea s‐a finalizat prin editarea unei broșuri în care au fost
cuprinse toate lucrările premiate, şi care a fost distribuită în
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şcolile participante. Începând cu octombrie 2010, acțiunea de promovare a conceptului
de peisaj cultural în rândul copiilor a fost extinsă la comunele incluse în Asociația AIDA,
respectiv Ciugud, Berghin, Vințu de Jos, Galda de Jos, Cricău, Meteș, Sîntimbru, Ighiu.
În perioada 4‐6 noiembrie 2010 consilierii din cadrul Instituției Arhitect șef au
organizat Conferinţa naţională dedicată protecției peisajului cultural, ”Peisajul –
conștiinţă colectivă și participare”. Această conferința, reprezentând prima acțiune
de acest fel din zonă, dedicată protecției, conservării și promovării peisajului cultural, a
fost organizată de Consiliul Județean Alba în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării
Regionale și Turismului, Registrul Urbaniștilor din România și Asociația Arhitecților Șefi
de Județe. Conferința s‐a înscris în manifestările dedicate aniversării a 100 de ani de
urbanism în România, astfel de acțiuni fiind organizate doar în Bucureşti, Iaşi, Timişoara
şi Cluj. Participarea a fost una de excepție, județul Alba fiind gazdă pentru cadre
universitare de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Bucureşti,
conducerea Registrului Urbaniştilor din România, reprezentanți ai Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului, reprezentanți ai Ambasadei Franței la Bucureşti,
arhitecți şefi de județ .
Alte acțiuni foarte importante demarate în anul 2010 sunt realizarea ”Planului de
Amenajare a Teritoriului Zonal ‐ PARCUL NATURAL APUSENI – zona situată în județul
Alba (comunele Albac, Horea, Scărișoara, Gîrda de Sus, Arieșeni)” și întocmirea
documentației ”Restaurare și punere în valoare Cetate dacică Căpîlna, jud. Alba”. Ambele
documentații vor fi finalizate în 2011.
De asemenea, pe baza proiectelor de restaurare întocmite de Consiliul Județean Alba, s‐
au finalizat lucrările de restaurare la bisericile de lemn Sf. Gheorghe din satul Şpălnaca,
comuna Hopîrta, Sf. Arhangheli din satul Turdaş comuna Hopîrta şi Sf. Nicolae din satul
Ghirbom comuna Berghin și au demarat lucrările de restaurare la Biserica Sf. Ioan
Botezătorul din comuna Gîrda de Sus si la Muzeul memorial Avram Iancu din comuna
Avram Iancu.

IV. Investiţii şi reabilitarea infrastructurii judeţene
a. Proiecte şi lucrări publice
În cadrul Programului de alimentare cu apă a satelor, în anul 2010, în județul Alba,
au fost alocate fonduri pentru proiectarea şi execuția lucrărilor de alimentare cu apă
potabilă în valoare de 2.250,0 mii lei pentru 11 lucrări în continuare. În luna decembrie
s‐a recepționat lucrarea „Alimentare cu apă a localității Gâmbaş, oraş Aiud” precum și
cea de „Alimentare cu apa potabilă în comuna Rimetea, sat Colțeşti”.
24 de lucrări au fost continuate în cadrul Programului privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor comunale, fondurile
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alocate acestor lucrări fiind de 9,9 milioane lei. Au fost recepționate 2 lucrări: DC91:
Avram Iancu – Târsa şi DC73: Cricău – Tibru. Datorită condițiilor meteorologice,
recepționarea lucrării privind „Modernizare DC 70: Ighiu – Țelna, comuna Ighiu” a fost
amânată pentru anul 2011.
În ceea ce priveşte Programul de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale, în
anul 2010 au avut loc recepțiile finale la alimentările cu apa din comunele Jidvei, Cetatea
de Baltă şi Şona – Sânmiclăuş.
Lucrările realizate la Sistemul microregional de alimentare cu apă potabilă a
comunelor Daia Română, Cut, Câlnic, Şpring, Doştat şi a localității Răhău realizate în
anul 2010 însumează circa 1,5 milioane de lei. S‐au executat şi echipat 14 cămine, s‐a
realizat săpătura, sudarea şi lansarea de conducte pe o lungime de circa 7km și s‐au
montat mai multe rezervoare la care s‐au realizat și lucrările conexe.
Anul 2010 a fost anul în care a fost finalizată Baza Salvamont de la Arieșeni, investiție
în valoare de peste 1,2 miliarde de lei.
Un alt proiect important demarat în anul
2010 în reprezintă reabilitarea Castelul
de la Sâncrai, aflat în prezent într‐o stare
de degradare destul de avansată. Acest
obiectiv va deveni Castelul Rozelor şi
va fi inclus în circuitul turistic. Castelul
nu va fi însă muzeu, ci va fi complet
funcțional, aici urmând să se desfăşoare
activități de formare profesională. El va fi deveni şi o emblemă a cultivatorilor de
trandafiri din zona Aiudului. In acest castel va funcționa si sediul unei ferme ecologice
de trandafiri.
Reabilitarea se va face prin intermediul unui proiect cu finanțare europeană câștigat de
Consiliul Județean Alba, în anul 2010 fiind realizat proiectul tehnic necesar demarării
lucrărilor.
b. Administrarea drumurilor judeţene
Sumele totale alocate programelor de lucrări de drumuri si poduri executate in anul
2010 sunt de 56,8milioane de lei, fiind structurate pe surse de finanțare, astfel: bugetul
propriu al Consiliului Județean Alba‐15,9 milioane lei, sume defalcate din TVA‐
17,2milioane lei, fonduri europene pentru investiții ‐ 21.6 milioane lei, fondul de
rulment repartizat pentru Consiliul județean Alba – 0,8 milioane lei, H.G. 577/1997
privind modernizarea drumurilor ‐ 476,03 mii lei și H.G.919/2010 pentru înlăturarea
efectelor calamitaților naturale ‐ 720,0 mii lei.
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REPARTITIA SUMELOR ALOCATE PROGRAMEOR DE
LUCRARI LA DRUMURI SI PODURI JUDETENE
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Pe categorii de lucrări,
au fost executate
următoarele :
a. lucrări si servicii de
întreținere curenta a
drumurilor județene
pe perioada de vara‐in
valoare totala de 4,3
milioane lei, din care:
33.931 mp de plombe
cu mixtura asfaltica,
întreținerea drumuri
pietruite pe o lungime
de 46.4 km de drum,
lucrări de curățirea
șanțurilor si rigolelor
și de întreținere a

acostamentelor pe o lungime totala de 74,4 km.
b. lucrări de întreținerea curenta pe perioada de iarna ‐ pe toata rețeaua de drumuri
județene, pentru asigurarea circulației pe perioada de iarna si combaterea zăpezii, in
valoare de 3.000,0 mii lei ;
c. lucrări de întreținere periodica ‐ in valoare totala de 4.288,0 mii lei: covoare
bituminoase pe o lungime
de 55,86 km, îmbrăcăminți bituminoase in 2 straturi pe o lungime de 7,6km, 17 poduri
și podețe reparate.
d. lucrări de reparații capitale si investiții ‐ in valoare totala de 40.218,12 mii lei.
În ceea ce priveşte lucrările finanțate din fonduri structurale, Sunt in 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‐Coltesti‐ Valisoara‐Poiana Aiudului‐ Aiudul de Sus, fiind realizate circa 65% din
lucrări.
In cadrul programului “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 – Sugag / Valea
Sebesului / DN 67 C”, în valoare totala de 22.126,19 mii lei, lucrările executate
reprezintă circa 40%.
c. Programe, proiecte, mediu
În anul 2010, una dintre cele mai importante activități derulate prin această structură
specializată a vizat proiectul Sistem de management integrat al deşeurilor în județul
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Alba”, respectiv punerea la dispoziția proiectului a unei locații pentru transferul
deşeurilor din partea de sud – est a județul Alba.
În cadrul acțiunilor destinate controlului integrat al poluării cu nutrienți, valoarea totală
a lucrărilor de investiții la nivelul județului Alba este de 328.500 euro ce se vor asigura
astfel: 311. 425 euro Banca Mondială, 14.650 euro Consiliul județean Alba şi 2.425 euro
Consiliul local Sîntimbru.
Alte proiecte derulate au vizat programul de îmbunătățire a calității mediului prin
achiziționare şi plantare de arbori precum și promovarea importanței păstrării unui
mediu curat, fiind realizate mai multe evenimente prin intermediul ALEA.
În anul 2010, Consiliul Județean Alba a obținut și administrarea a două arii naturale
protejate – Frumoasa – sit de importanță comunitară.
d. dezvoltare rurală
În anul 2010 au fost organizate în mai multe evenimente dedicate promovării economiei
rurale şi antreprenorilor din spațiul rural, dar şi tradițiilor şi obiceiurilor specifice
județului Alba: Târgul Grădinarului, Tocmitului Băciţelor  La Cărări, Târgul
Apulum Agraria.
Piaţa volantă, inaugurată în anul 2009, şi‐a continuat activitatea în aceeaşi zi a
săptămânii şi în acelaşi amplasament: vinerea în cartierul Cetate din Alba Iulia.
Cumpărătorii s‐au putut aproviziona constant cu fructe şi legume proaspete, produse
lactate, pâine şi produse de patiserie, produse apicole și flori, direct de la fermieri din
județul Alba. Accesul vânzătorilor în piață a fost asigurat doar producătorilor agricoli
locali.
O premieră în activitatea dedicată dezvoltării rurale a constituit‐o organizarea
expoziţiilor de animale cu vânzare prin licitaţie, cea au avut loc în cadrul târgurilor
tradiționale de animale din Sălciua, Teiuş și Ciugud.
În perioada iunie‐noiembrie 2010 Consiliul Județean Alba a implementat proiectul
Dezvoltă mediul rural în judeţul Alba – noi paşi spre bune practici şi durabilitate, finanțat
de Comisia Europeană. Obiectivul general al proiectului a fost informarea fermierilor și
a altor actori din mediul rural asupra oportunitățile şi beneficiile pe care Politica
Agricolă Comună le oferă sectorului agricol şi dezvoltării durabile a regiunilor rurale.
e. Dezvoltarea economică
Activitatea dedicată dezvoltării economice a județului Alba a cuprins atât evenimente de
prezentare și promovare cât și evenimente dedicate consultării mediului de afaceri. Au
fost continuate evenimente consacrate ‐ Târgul de investiţii InvestAlba, Sărbătoarea
Mierii – Blaj, Best of Business, dar au fost realizate și evenimente de promovare noi ‐
Târgul Mobilei și Târgul Gustos de Alba.
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În rândul evenimentelor de consultare pot fi amintite seminariile Soluții pentru
dezvoltarea afacerii ‐ Consultanță în afaceri pentru întreprinzătorii din județul Alba și
Sistemul de management KAIZEN‐LEAN. Trebuie menționat că seminarii și mese
rotunde pe diverse teme de actualitate au fost organizate și în cadrul târgurilor și
evenimentelor de promovare.

V. Acţiuni destinate dezvoltării turismului, promovării culturii
tradiţionale şi tineretului
a. Dezvoltarea turismului
Activitatea dedicată turismului a fost axată pe trei componente majore – dezvoltare,
realizare evenimente şi creare materiale de promovare – urmărindu‐se dezvoltarea
evenimentelor deja consacrate, precum şi demararea de proiecte noi.
În cadrul componentei de dezvoltare, au fost continuate proiecte importante, începute
în anii trecuți. În cadrul cursului de ghizi de turism, după ce în anul 2009, 33 de
persoane de pe raza județului Alba au absolvit acest curs, fiindu‐le înmânate atestatele
de ghid, în anul 2010, alte 3 persoane au continuat cursul pentru a obține specializarea
de ghid montan.
Un alt proiect important pe care Consiliul Județean Alba îl are în derulare este Proiectul
PRESERVE în care sunt implicați 14 parteneri din 12 țări europene. În cadrul său a fost
organizată la Alba Iulia, în luna martie, o conferință internațională la care au participat
peste 200 de persoane, specialişti în turism din Europa. Concomitent cu această
conferință s‐a organizat, pentru prima dată în România, Întâlnirea Comitetului 1 al
Ansamblului Regiunilor Europene.
Proiectul ACT‐ Acțiuni de Cooperare Teritorială, dezvoltat în cadrul acordului bilateral
de dezvoltare dintre județul Alba şi Regiunea Friuli Venetia Giulia, a început să fie
implementat din ianuarie 2010, realizându‐se o serie de cursuri pentru funcționarii
primăriilor din județul Alba şi studii cu privire la transportul public de persoane în scop
turistic.
Un proiect nou, demarat în anul 2010, a fost înființarea şi susținerea cercurilor şcolare
de turism. Au fost identificate licee din județul Alba care şi‐au manifestat interesul în
susținerea unor astfel de activități cu elevii: Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul”,
Colegiul Tehnic Apulum, Colegiul Național „Horea Cloşca şi Crişan” şi Colegiul Tehnic
Aiud. Au fost încheiate protocoale de colaborare cu aceste licee şi s‐au organizat
întâlniri cu elevii şi profesorii coordonatori cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului şi a
Festivalului iernii, întâlniri în cadrul cărora li s‐au oferit elevilor articole de camping
(corturi, saci de dormit, rucsacuri) necesare pentru ca activitatea cercului de turism să
se desfăşoare în condiții bune.
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În cadrul componentei evenimente, seria evenimentelor consacrate a continuat şi în
acest an cu noi ediții ale Festivalului „Înmormântarea Fărșangului”, ale Turneului de
Golf “Alba Golf Challenge”, Târgului de carte ”Alba Transilvana”, Târgului de fete de pe
Muntele Găina, Târgului Național de Turism rural de la Albac, Festivalului Internațional
de Teatru, și Concursului de Muzică Folk ”Ziua de mâine”.
Un eveniment nou a fost Festivalul iernii, desfăşurat între 18 şi 24 decembrie, festival în
cadrul căruia vizitatorii s‐au putut bucura de spectacole de colinzi la gura şemineului,
turtă dulce oferită de Moş Crăciun, spectacole de teatru şi jazz.
În cadrul acțiunilor de promovare, județul Alba a fost prezent la două evenimente de
promovare, unul internațional şi unul național. În perioada 4‐5 septembrie 2010, în
oraşul Schwedt‐Oder, autoritățile Landului Brandenburg au organizat evenimentul
„Zilele Brandenburgului”. Standul Consiliului județean Alba amenajat, cu sprijinul
Primăriei Vidra, sub forma unui interior de casă moțească a atras atenția unui număr
mare de vizitatori din Landul Brandenburg încă de la deschiderea evenimentului,
precum și a oficialităților regionale.
La Târgul de Turism al României de la Bucureşti, standul Consiliului județean Alba
realizat în colaborare cu Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a avut ca temă turismul
cultural şi istoric.
Crearea de materiale de promovare s‐a axat, în 2010, pe două proiecte mari, de o
importanță deosebită: realizarea ghidului turistic al județului Alba şi a hărții turistice a
județului Alba. Ambele proiecte vor fi finalizate în anul 2011.
b. Cultură şi patrimoniu cultural
Consiliul Județean Alba a derulat
numeroase proiecte destinate valorificării
patrimoniului cultural al județului Alba, fiind realizate peste 25 de programe şi
activități ce au avut ca scop promovarea culturii proprii județului Alba, cu toate
particularitățile sale.
De asemenea, s‐a continuat programul de susținere financiară pentru editarea a 25
titluri de carte a unor autori albaiulieni, membri si nemembri ai Uniunii Scriitorilor și a
continuat emisiunea ”Despre Alba, despre noi”, realizată în colaborare cu Radio
Reîntregirea Alba Iulia, ce aduce săptămânal în casele ascultătorilor secvențe din
agenda de lucru a instituției, în domenii de activitate de interes cetățenesc şi
promovează proiecte culturale, de educație, turistice, economice destinate publicului
larg.
Activitatea Consiliului Județean Alba a vizat şi eficientizarea activității celorlalte
instituții județene din domeniul culturii, care au beneficiat constant de informări
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privind desfăşurarea unor cursuri de perfecționare în domeniul culturii, precum şi
posibilitățile de aplicare la diferite oportunități de finanțare cu derulare în anul 2010
c. Tineret, învăţământ și sport
Au continuat și în anul 2010 proiectele cultural‐educative și sportive ale căror
beneficiari au fost copiii și tinerii, fiind realizate peste 40 de acțiuni şi activități ce au
avut ca scop promovarea sportului şi vieții sănătoase, dezvoltarea responsabilității
personale a tinerilor, stimularea participării active a tinerilor, creşterea spiritului de
inițiativă şi solidaritate, dar şi prevenirea şi diminuarea delicvenței în rândul tinerilor,
informarea şi consilierea acestora.

VI. Politici de personal
Activitățile subsumate acestei tematici au vizat crearea cadrului instituțional pentru
sprijinirea şi impulsionarea activității aparatului de specialitate si a instituțiilor publice
din subordine. S‐a urmărit îmbunătățirea activităților de accesare a finanțărilor pentru
dezvoltare şi modernizare, promovarea programelor de finanțare şi diseminarea
rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes. De asemenea, s‐a lucrat activ
pentru aplicarea corectă a modificărilor majore survenite în modul de salarizare a
personalului bugetar, în anul 2010.
Activitatea de personal a urmărit promovarea abordărilor inovative şi a instrumentelor
de management actuale. În acest sens, s‐au derulat programe de formare profesionala a
funcționarilor publici pentru obținerea certificării ECDL în colaborare cu Agenția
Națională a Funcționarilor Publici, s‐au continuat activitățile începute în anul anterior în
ceea ce privește inițierea si implementarea proiectului ,,Program de instruire pentru
Dezvoltarea capacității administrative și creșterea eficienței organizaționale în
administrațiile publice ale județului Alba” prin care se urmărește perfecționarea
personalului din administrațiile publice locale ale județului Alba.

VII. Activitatea de cooperare externă
În anul 2010 activitatea de cooperare internațională a Consiliului județean Alba s‐a
concretizat în proiecte şi acțiuni pentru continuarea relațiilor de cooperare
descentralizată între județul Alba şi departamentele La Manche şi Rhône, Franța,
precum şi cu județele înfrățite din Ungaria, respectiv Tolna şi Bács‐Kiskun, participarea
la seminarii, conferințe şi reuniuni ale organismelor internaționale în care Consiliul
județean Alba este membru cu drepturi depline, respectiv ARE şi AIRF, vizite de lucru în
județele şi regiunile partenere ale județului Alba, diverse activități de traduceri şi
corespondență cu partenerii externi.
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O parte importantă a activităților din domeniul de cooperare externă a vizat realizarea
de activități destinate tinerilor, fiind continuate schimburile multilaterale ‐ culturale,
educaționale şi profesionale – precum: tabăra din Ungaria pentru olimpicii din județul
Alba, schimburile de studenți pentru realizarea de stagii de practică profesională şi
pentru realizarea de tabere de dialog intercultural cu departamentul la Manche din
Franța.
Deosebit de importantă, în planul vizibilității internaționale şi a prestigiului extern de
care se bucură județul Alba, a fost participarea la Summitul despre Climatul Global,
organizat în California sub înaltul patronaj al guvernatorului Arnold Schwarzenegger.
Județul Alba a devenit singurul județ din România şi unul dintre cele cinci din Europa
care este semnatar al Cartei Regiunilor pentru Acțiuni Climatice, fiind, totodată,
membru fondator al grupului de lucru R20 destinat dezbaterii problemelor climatice.

VIII. Activitatea de reprezentare în justiţie
În cursul anului 2010 Consiliul Județean Alba a fost implicat într‐un număr de 251 de
litigii care s‐au aflat pe rolul instanțelor judecătoreşti. Un număr de 117 litigii au fost
înregistrate în anii precedenți, aflându‐se în curs de soluționare pe parcursul anului
2010, iar un număr de 134 litigii au fost înregistrate în anul 2010. majoritatea litigiilor
au ca obiect plângeri contravenționale, plasamente minori şi drepturi băneşti.
În raport de calitatea procesuală a Consiliului Județean Alba în aceste litigii, se pot
evidenția:
 litigii în care Consiliul Județean Alba a avut calitatea de pârât ‐ 244;
 litigii în care Consiliul Județean Alba a avut calitatea de reclamant ‐ 0
 litigii în care Consiliul Județean Alba a avut calitatea de creditor ‐ 2 .
 litigii în care Consiliul Județean Alba a avut calitatea de chemat în garanție ‐
2
 litigii în care Consiliul Județean Alba a fost chemat în judecată pentru
Comisia pentru Protecția Copilului Alba – 2;
 litigii în care Consiliul Județean Alba a fost chemat în judecată pentru
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba – 1;
În cadrul procedurilor judiciare de soluționare a acestor litigii, Consiliul Județean Alba a
fost citat pentru un număr de 605 termene de judecată la care s‐a asigurat
reprezentarea intereselor Consiliului Județean Alba de către consilierii juridici.
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