
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenței     

 Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018; 

  Luând în dezbatere : 

 - expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 21063/22 octombrie 2018 al Direcţiei juridică și relații 

publice  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

-  adresa nr. 408558 din 15 octombrie 2018 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență  

„UNIREA” al Județului Alba (înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 

20610 din 15 octombrie 2018) privind împuternicirea la comanda Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență „UNIREA” al Județului Alba a domnului colonel GUIA Adrian Marius; 

- adresa nr. 71385 din 22 octombrie 2018 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba 

(înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 21051 din 22 octombrie 2018) 

privind desemnarea domnului comisar - șef de poliție Rus Mihai să îndeplinească atribuţiile 

funcţiei de şef al inspectoratului la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 

2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică a Judeţului Alba, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5 şi art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale 

de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Ia act de încetarea de drept a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Alba a domnului  colonel Cornel OPRIȘA -  ca urmare a încetării raporturilor 

de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne. 

Art. 2. Se validează desemnarea în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a  

domnului colonel Adrian Marius GUIA - împuternicit la comanda  Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență  „UNIREA ” al Județului Alba.  

 Art. 3. Ia act de încetarea de drept a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Alba deținută de domnul  comisar șef de poliție Ioan - Sorin CIOANCĂ. 

Art. 4. Se validează desemnarea domnului comisar şef de poliţie Mihai RUS desemnat 

să îndeplinească atribuţiile funcţiei de şef al inspectoratului la Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Alba.  

Art. 5. Ca urmare a modificărilor la care am făcut trimitere mai sus, componența 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, va fi următoarea: 

Președinte:  Simone ALBANI-ROCCHETTI  - consilier judeţean 

Membri:  Mihai RUS   - comisar șef de poliție, desemnat să îndeplinrască 



      atribuțiile de șef inspectorat în cadrul 

      Inspectoratului de Poliție Județean Alba 

  Ioan Ilie ILEA  - comisar șef de poliție în rezervă, reprezentant al  

      Corpului Național al Polițiștilor 

Monica POPESCU  - subprefectul Județului Alba 

 Tudor PONORAN   - consilier judeţean 

Nicolae ALBU  - consilier judeţean  

 Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean 

 Nicolae LUCA  - consilier judeţean  

Gheorghe FENEȘER - consilier județean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 

 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

 Marius-Claudiu GIUREA - inspector șef, Inspectoratul Județean de Jandarmi  

     „Avram Iancu” Alba 

 Adrian Marius GUIA - împuternicit la comanda Inspectoratului pentru  

     Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba 

  Daniel Ioan ILCU  - director executiv, Direcţia Poliția locală Alba  

      Iulia. 

Art. 6. Prevederile art. 2-6 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 

septembrie 2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică a Judeţului Alba, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în vigoare.  

Art. 7. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Alba, domnilor Adrian Marius GUIA, Nicolae Mihai RUS, Ioan 

Sorin CIOANCĂ, Cornel OPRIȘA, Direcției juridică şi relații publice, Direcției dezvoltare și 

bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

  

                         AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 299 

Alba Iulia, 22 octombrie2018 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                                                                   

CONSILIUL JUDEŢEAN                          

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței     

 Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba 

 

 

 

          Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică , care se constituie și funcționează pe lângă fiecare consiliu județean și 

își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind 

organizarea și funcționarea Poliției Române. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind  

validarea desemnării nominale a membrilor  Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 

Județului Alba, cu modificările și completările ulterioare au fost validați membrii Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Alba.  

 Desemnarea nominală a membrilor autorității teritoriale de ordine publică este validată 

de consiliul județean, conform art. 17 alin. 3 din Legea nr. 218/2002. 

 Având în vedere faptul că, de la data adoptării Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

168/29 septembrie 2016 prin care a fost validată desemnarea nominală a membrilor Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, au survenit modificări în ce privește 

componența Consiliului Județean Alba, se impune modificarea acestei hotărâri. 

Conform legislaţiei în vigoare, şeful inspectoratului de poliţie judeţean, precum și 

inspectorul șef al inspectoratului  pentru situații de urgență, sunt  membri de drept ai Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică.  

La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, comisarul şef de poliţie Mihai RUS, 

a fost desemnat să îndeplinească atribuţiile funcţiei de şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean 

Alba. 

În baza Ordinului inspectorului general al IGSU nr. 864/IG din 12 octombrie 2018 a 

fost împuternicit la comanda Inspectoratului pentru Situații de Urgență „UNIREA” al Județului 

Alba, domnul colonel GUIA Adrian Marius desemnat să îndeplinească atribuțiile funcției de 

inspector șef, ca urmare a încetării raporturilor de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne a 

domnului  colonel Cornel OPRIȘA.  

         În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 al H.G. nr. 787/2002 comisarul șef de poliție 

Nicolae Mihai RUS și colonelul Adrian Marius GUIA vor   fi validaţi în Autoritatea Teritorială 

de Ordine Publică Alba. 

 Faţă de cele prezentate supun spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 

299/22 octombrie 2018 privind modificarea componenței  Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Alba. 

 

PREŞEDINTE, 

ION  DUMITREL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Direcţia juridică şi relaţii publice 

Nr. 21063/22 octombrie 2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

 La nivelul fiecărui județ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind 

organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, se organizează și funcționează autoritatea teritorială de ordine publică, 

organism cu rol consultativ, a cărui activitate se desfășoară în interesul comunității. 

 Prin activitatea sa, autoritatea teritorială de ordine publică asigură reprezentarea și 

promovarea intereselor comunității în scopul asigurării unui climat de siguranță și 

securitate publică. 

 Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică, care se constituie și funcționează pe lângă fiecare consiliu județean, 

și care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind 

organizarea și funcționarea Poliției Române și ale Regulamentului de organizare și 

funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, în 

scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului polițienesc din unitatea 

administrativ-teritorială în care funcționează. 

 Componența autorității teritoriale de ordine publică este stabilită prin art. 17 alin. 2 

din legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției române, republicată, 

cu modificările și completările ulteriore, astfel: ”șeful inspectoratului de poliție județean, 

un reprezentant al Corpului Național al Polițiștilor, subprefect, 6 consilieri desemnați de 

consiliul județean; 3 reprezentanți ai comunității desemnați de președintele consiliului 

județean, șeful inspectoratului județean de jandarmi, șeful inspectoratului pentru situații de 

urgență județean și șeful poliției locale din municipiul reședință de județ”. 

 La solicitarea Comitetului de organizare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, 

Consiliul Județean Alba, a procedat la desemnarea unui număr de 6 consilieri județeni, prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 145/25 august 2016 privind nominalizarea 

consilierilor județeni care vor face parte din autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

Județului Alba. Au fost nominalizați prin această hotărâre să facă parte din Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba următorii consilieri județeni: 

Domnul consilier județean Tudor PONORAN - Partidul Național Liberal; 

Domnul consilier județean Claudiu Vasile RĂCUCI - Partidul Național Liberal; 

Domnul consilier județean Dumitru FULEA - Partidul Național Liberal; 

Domnul consilier județean Ioan FLOREA - Partidul Social Democrat; 

Domnul consilier județean Dorin Gheorghe SANDEA - Partidul Social 

Democrat; 

Domnul consilier județean Gheorghe FENEȘER - Partidul Alianța Liberalilor și 

Democraților; 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 a fost validată 

desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, 

în următoarea componența: 

Președinte: Dumitru FULEA - consilier județean 

Membri: Mihai RUS - comisar șef de poliție, împuternicit la 

comanda Inspectoratului de Poliție al 

Județului Alba 

 Ioan Ilie ILEA - comisar șef de poliție în rezervă, 

reprezentant al Corpului Național al 

Polițiștilor 

 Tudor PONORAN - consilier județean 

 Claudiu Vasile 

RĂCUCI 

- consilier județean 



 Ioan FLOREA - consilier județean 

 Dorin Gheorghe 

SANDEA 

- consilier județean 

 Gheorghe FENEȘER - consilier județean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 

 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae 

URSALEȘ 

- reprezentant al comunității 

 Felician ITU - inspector șef, Inspectoratul Județean de 

Jandarmi ”Avram Iancu” Alba 

 Dorel SOFICA - inspector șef, Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență ”Unirea” al Județului 

Alba 

 Ioan VODĂ - șef serviciu, Poliția Locală Alba Iulia 

 Ulterior, au avut loc mai multe modificări în ceea ce privește componența Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, prin: 

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 202/27 octombrie 2016 privind 

modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 226/29 noiembrie 2016 privind 

modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba și 

completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind validarea 

desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 34/26 ianuarie 2017 privind 

modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 66/16 martie 2017  privind constatarea 

încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba a 

domnului consilier județean Feneșer Gheorghe; 

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 116/14 aprilie 2017 cu privire la 

revocarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 66/16 martie 2017  privind constatarea 

încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba a 

domnului consilier județean Feneșer Gheorghe și modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Alba Nr. 67/16 martie 2017 privind constatarea încetării calității de membru în comisiile de 

specialitate ale Consiliului Județean Alba ale consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu 

Ioan; 

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 120/14 aprilie 2017 privind 

modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 149/24 mai 2017 privind modificarea 

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 269/24 august 2017 privind 

modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 330/19 octombrie 2017 privind 

modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 121/26 aprilie 2018 cu privire la 

constatarea încetării calității de membru în Autoritatea teritorială de Ordine Publică a 

Județului Alba a domnului consilier județean Florea Ioan. 

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 131/31 mai 2018 privind modificarea 

componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba. 

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 205/26 iulie 2018 privind modificarea 

componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba. 

 

Mandatul membrilor autorității teritoriale de ordine publică este valabil până la 

următoarele alegeri locale pentru Consiliul Județean Alba. 

Prin adresa nr. 408558 din 15 octombrie 2018 (înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 20610 din 15 octombrie 2018), Inspectoratul pentru Situații de Urgență  

„UNIREA” al Județului Alba a comunicat că fost împuternicit la comanda Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență „UNIREA” al Județului Alba domnul colonel GUIA Adrian Marius 

(Ordinului inspectorului general al Inspectoratului Generală pentru Situaţii de Urgenţă nr. 

864/IG din 12 octombrie 2018). 



De asemenea prin adresa nr. 71385 din 22 octombrie 2018 (înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 21051 din 22 octombrie 2018), Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Alba a comunicat că prin Dispoziţia zilnică a Inspectorului General al Poliţiei 

Române nr. 189 din 8 octombrie 2018 a fost desemnat domnul comisar - șef de poliție Rus 

Mihai să îndeplinească atribuţiile funcţiei de şef al inspectoratului la Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Alba; 

Raportat la prevederile art. 17 alin. 2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și 

funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare (conform 

textului redat anterior), consider că se impune modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului 

Județean Alba nr. 168/29 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare și implicit 

a componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba în sensul: 

 încetării de drept a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Alba a domnului  colonel Cornel OPRIȘA -  ca urmare a încetării raporturilor de 

serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne 

 încetării de drept a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Alba deținută de domnul  comisar șef de poliție Ioan - Sorin CIOANCĂ 

 validării desemnării domnului colonel Adrian Marius GUIA - împuternicit la 

comanda  Inspectoratului pentru Situații de Urgență  „UNIREA” al Județului Alba în calitate de 

membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba 

 validării desemnării comisar şef de poliţie Mihai RUS desemnat să 

îndeplinească atribuţiile funcţiei de şef al inspectoratului la Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Alba în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba. 

Ca urmare a modificărilor la care am făcut trimitere mai sus, precum şi în 

precedentul raport de specialitate componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 

Județului Alba, va fi următoarea: 

Președinte:  Simone ALBANI-ROCCHETTI  - consilier judeţean 

Membri:  Mihai RUS   - comisar șef de poliție, desemnat să 

      îndeplinească atribuțiile de șef inspectorat în cadrul 

      Inspectoratului de Poliție Județean Alba 

  Ioan Ilie ILEA  - comisar șef de poliție în rezervă, reprezentant al  

      Corpului Național al Polițiștilor 

Monica POPESCU  - subprefectul Județului Alba 

 Tudor PONORAN   - consilier judeţean 

Nicolae ALBU  - consilier judeţean  

 Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean 

 Nicolae LUCA  - consilier judeţean  

Gheorghe FENEȘER - consilier județean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 

 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

 Marius-Claudiu GIUREA - inspector șef, Inspectoratul Județean de Jandarmi  

     „Avram Iancu” Alba 

 Adrian Marius GUIA - împuternicit la comanda Inspectoratului pentru  

     Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 Daniel Ioan ILCU  - director executiv, Direcţia Poliția locală Alba  

      Iulia. 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, consider a fi oportună și legală inițierea și aprobarea proiectului de 

hotărâre nr. 299/22 octombrie 2018 privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică a Județului Alba, în forma prezentată de inițiatorul proiectului de hotărâre. 

Director executiv 

Liliana NEGRUŢ 

 

 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

Vasile BUMBU 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  monument istoric, 

situat administrativ în municipiul Sebeş, Bd-ul Lucian Blaga, nr. 24, ap. 4, judeţul Alba,  

înscris în CF nr.  71495-C1-U10 Sebeş cu nr. top. 1645/IV 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului -  monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, B-

dul Lucian Blaga, nr. 24, ap. 4, judeţul Alba, înscris în CF nr. 71495-C1-U10 Sebeş cu nr. top. 

1645/IV;  

- raportul de specialitate nr. 21170/23 octombrie 2018 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 1259/16 octombrie 2018 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 21090/22 octombrie 2018; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei 

monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 

următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Alba asupra 

imobilului situat administrativ în municipiul Sebeş, B-dul Lucian Blaga, nr. 24, ap. 4, judeţul 

Alba, proprietar Stupariu Iustin căsătorit cu Stupariu Mădălina Ioana, în cotă de 1/1 părţi, 

înscris în CF nr. 71495-C1-U10 Sebeş cu nr. top. 1645/IV, în suprafaţă utilă de 29 mp., înscris 

în Lista Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 555, cod AB-II-m-B-00344 (Casă), conform 

documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă 

la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei 

Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridică şi relații publice, Direcției gestionarea 

patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

     AVIZAT 

PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  ION DUMITREL               Vasile BUMBU          

 

Înregistrat cu nr. 300 

Alba Iulia, 23 octombrie 2018 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului 

-  monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, Bd-ul Lucian Blaga, nr. 24, 

ap. 4, judeţul Alba, înscris în CF nr.  71495-C1-U10 Sebeş cu nr. top. 1645/IV 

 

 

 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune 

asupra imobilului -  monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, B-dul Lucian 

Blaga, nr. 24, ap. 4, judeţul Alba, înscris în CF nr. 71495-C1-U10 Sebeş, cu nr. top. 1645/IV. 

 Prin adresa nr. 1259/16 octombrie 2018, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean 

Alba cu nr. 21090/22 octombrie 2018, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică 

solicitarea făcută de d-l Stuparu Iustin, privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra 

imobilului, situat administrativ în municipiul Sebeş, B-dul Lucian Blaga, nr. 24, ap. 4, judeţul 

Alba, înscris în CF nr. 71495-C1-U10 Sebeş, nr. top. 1645/IV. 

 Stuparu Iustin căsătorit cu Stuparu Mădălina Ioana are calitatea de proprietar în cotă 1/1 

părţi asupra imobilului, conform extrasului CF mai sus menţionat, înscris în Lista 

Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 555, cod AB-II-m-B-00344 (Casă), acesta exprimându-şi 

intenţia de a vinde imobilul respectiv. 

 Prin adresa nr. 1259/16 octombrie 2018, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, 

transferă dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către autorităţile 

administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba. 

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 300 din  23 octombrie 2018. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,     

ION DUMITREL                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 21170/23 octombrie 2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului 

-  monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, Bd-ul Lucian Blaga, nr. 24, 

ap. 4, judeţul Alba, înscris în CF nr.  71495-C1-U10 Sebeş cu nr. top. 1645/IV 

 

 

 Stuparu Iustin, căsătorit cu Stuparu Mădălina Ioana în calitate de proprietar de carte 

funciară în cotă de 1/1 părţi, asupra imobilului situat administrativ în municipiul Sebeş, B-dul. 

Lucian Blaga, nr. 24, ap. 4, judeţul Alba, înscris în CF nr. 71495-C1-U10, nr. top. 1645/IV, 

prin adresa înregistrată la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba cu nr. 1259/16 octombrie 

2018, anunţă intenţia de vânzare a imobilului respectiv având suprafaţa utilă de 29 mp., care 

este înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 555, cod AB-II-m-B-00344 (Casă). 

 Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea 

monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate 

în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile 

exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede 

că „termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de 

la data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului 

Culturii şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul 

propriu sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare 

se negociază cu vânzătorulˮ. 

 În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 7, 

acest drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ. 

Prin urmare dreptul de preemţiune se transferă autorităţilor administraţiei publice locale, 

respectiv Consiliului Judeţean Alba şi Primăriei municipiului Sebeş. 

 

Faţă de cele menționate mai sus, Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba trebuie să se 

pronunţe dacă îşi exercită sau nu dreptul de preemţiune asupra imobilului mai sus menţionat. 

Considerăm că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilului mai sus 

prezentat, prin urmare propun adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în considerarea 

aspectelor mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi a 

Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 

        

Întocmit, Ghilea Florin 





















ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea si completarea articolului 2  al Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 33/1 februarie 2018 cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - 

teritoriale din Judeţul Alba a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata 

pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2018 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă ordinară în luna octombrie 2018; 

  Luând în dezbatere : 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea 

articolului 2  al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 33/1 februarie 2018 cu privire la 

aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor defalcate 

din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2018; 

   - raportul de specialitate nr. 21197/23 octombrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 33/1 februarie 

2018 cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba 

a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și 

comunale, pe anul 2018; 

 Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

Art. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 33/1 februarie 2018 cu 

privire la aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 

2018, se modifică şi completează, urmând a avea următorul cuprins: 

„Art. 2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a 

sumei defalcate din taxa pe valoare adăugată, de 11.294 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene şi comunale, potrivit anexei  - parte integrantă a prezentei hotărâri”.  

Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. III. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, șefului 

Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Unităților Administrativ Teritoriale 

nominalizate şi Direcţiilor din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                            AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU          

 

Înregistrat cu nr. 301 

Alba Iulia, 23 octombrie 2018 



Anexa  la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului  Județean Alba nr. 301/23 octombrie 2018 

 

 

REPARTIZAREA 

pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumei defalcate din taxa pe 

valoare adaugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 

comunale, pe anul 2018  

 

                                                                                                                                      mii lei 

Nr. 

crt. 

Unitatea administrativ –

teritorială 

Sume 

aprobate 2018 
Influența +/- 

Sume  

propuse 2018 

0 A 1 2 3=1+2 

TOTAL, din care: 11,294.00 0.00 11,294.00 

1 Oraș Abrud 50.00   50.00 

2 Oraș Cîmpeni 100.00   100.00 

3 Oraș Teiuș 50.00 80.00 130.00 

4 Comuna Albac 700.00 350.00 1,050.00 

5 Comuna Almașu Mare 50.00   50.00 

6 Comuna Arieșeni   50.00 50.00 

7 Comuna Avram Iancu 340.00 300.00 640.00 

8 Comuna Bucium 40.00 40.00 80.00 

9 Comuna Cenade 50.00   50.00 

10 Comuna Ciugud 500.00 500.00 1,000.00 

11 Comuna Ciuruleasa 100.00 70.00 170.00 

12 Comuna Cricău 70.00   70.00 

13 Comuna Cut 50.00   50.00 

14 Comuna Doștat 50.00   50.00 

15 Comuna Hopîrta 50.00   50.00 

16 Comuna Horea 0.00 150.00 150.00 

17 Comuna Intregalde 50.00   50.00 

18 Comuna Lopadea Nouă 100.00   100.00 

19 Comuna Lupșa 15.00   15.00 

20 Comuna Mihalț 0.00 100.00 100.00 

21 Comuna Mirăslău 50.00   50.00 

22 Comuna Ocoliș 100.00   100.00 

23 Comuna Pianu 50.00   50.00 

24 Comuna Poiana Vadului 25.00 55.00 80.00 

25 Comuna Ponor 50.00   50.00 

26 Comuna Rădești 0.00 20.00 20.00 

27 Comuna Rîmeț 40.00 55.00 95.00 

28 Comuna Roșia de Secaș 20.00   20.00 

29 Comuna Sălciua 50.00   50.00 

30 Comuna Sîncel 50.00   50.00 

31 Comuna Sîntimbru 450.00 600.00 1,050.00 

32 Comuna Sohodol 50.00 100.00 150.00 

33 Comuna Stremț 100.00 50.00 150.00 

34 Comuna Șugag 50.00 100.00 150.00 

35 Comuna Vadu Moților 50.00   50.00 

36 Comuna Valea Lungă 0.00 100.00 100.00 

37 Județul Alba 7,794.00 -2,720.00 5,074.00 

                        AVIZAT 

      PREŞEDINTE,                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion DUMITREL                           Vasile BUMBU       

 



ROMÂNIA  

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 
 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea articolului 2  al 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 33/1 februarie 2018 cu privire la aprobarea 

repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2018 

 

 

 

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2018, în anexa nr. 6, Judeţului Alba i-au  fost 

alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene și comunale, iar prin Hotărârea nr. 33/1 februarie 2018 Consiliul Județean 

Alba a repartizat pe unităţi administrativ – teritoriale sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2018; 

Urmare a evaluării solicitărilor unităţilor administrativ – teritoriale din Judeţul Alba, a 

analizei stadiului fizic si valoric al lucrărilor, la data de 30 septembrie 2018 şi a lungimii 

drumurilor comunale reflectată prin numărul de kilometri de drumuri comunale care parcurg 

traseul fiecărei unități administrativ-teritoriale, din suma repartizată Județului Alba prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  nr. 33/1 februarie 2018, potrivit prevederilor legale mai 

sus amintite, se impune redistribuirea sumei de 2.720,00 mii lei, pe unităţi administrativ – 

teritoriale, potrivit anexei  la prezentul proiect de hotărâre. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 301 din 23 octombrie 2018, pentru modificarea si completarea 

articolului 2  al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 33/1 februarie 2018 cu privire la 

aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor defalcate 

din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2018. 

. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE 

Nr. 21197/23.10.2018 

 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea articolului 2  al 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 33/1 februarie 2018 cu privire la aprobarea 

repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2018 

 

 

 

Conform  anexei nr. 6 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, Judeţului 

Alba i-au fost alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale, în sumă de 11.294 mii lei. 

Consiliul Județean Alba acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate autorităților 

administrației publice locale, orășenești și comunale pentru construirea, întreținerea și 

modernizarea drumurilor publice comunale. Ca urmare, prin Hotărârea nr. 33/1 februarie 2018,  

anexa 2, Consiliul Județean Alba a repartizat pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul 

Alba sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind  

drumurile judeţene și comunale. 

Din analiza stadiului fizic și valoric a lucrărilor la 30 septembrie 2018, a analizei 

solicitărilor ordonatorilor principali de credite ai unităților administrativ teritoriale din Județul 

Alba și în funcție de lungimea drumurilor aflate în administrarea consiliilor locale, precum și 

viabilitatea şi starea tehnică a acestora, se propune redistribuirea sumei de 2.720,00 mii lei, din 

suma repartizată Județului Alba prin HCJ nr. 33/1 februarie 2018,  următoarelor unităţi 

administrativ teritoriale din Județul Alba: 

 Oraș Teiuș: 80,00 mii lei, pentru obiectivul de investiții “Amenajare accese și parțial 

rigole betonate pe drumul comunal DC19; 

 Comuna Albac: 350,00 mii lei, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum 

comunal DC109 Bărăști, comuna Albac, jud. Alba”; 

 Comuna Arieșeni: 50,00 mii lei, pentru reparații drumuri comunale: DC275 Arieșeni 

(DN75)-Avrămești, DC252: DN75 Bubești-Poienița, DC276 Casa de Piatră-

Hodobana(Gîrda Seacă), DC254: DC131-Fața Cristesei, DC256: Bubești-Izlaz, DC226 

Arieșeni(DN 75)-Ștei-Arieșeni-Buciniș-DN75; 

 Comuna Avram Iancu: 300,00 mii lei, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum 

comunal DC91 Avram Iancu – Tîrsa”; 

 Comuna Bucium: 40,00 mii lei, pentru reabilitare drumuri comunale: DC117 Valea 

Sesii-Jurcuiesti-Muntari, DC87 Negrileasa-Poiana Narciselor și DC149 Valea Abruzel-

Bisericani; 

 Comuna Ciugud: 500,00 mii lei, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum 

comunal DC306 Ciugud-Daia Română, comuna Ciugud”; 

 Comuna Ciuruleasa: 70,00 mii lei, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum 

comunal DC 161; DN74-Vilcan, km 0+504-km1+030 comuna Ciuruleasa jud. Alba”; 

 Comuna Horea: 150,00 mii lei, pentru reabilitare drumuri comunale: DC204 Horea-

Butești-Giurgiuț-Zînzești și DC125 Horea-Mancești-Fericet”; 

 Comuna Mihalț: 100,00 mii lei, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum 

comunal DC39”; 

 Comuna Poiana Vadului: 55,00 mii lei, pentru reabilitare drumuri comunale: DC273 

Morcănești, DC271 Hănășești, DC137 Duduieni; 

 Comuna Rădești: 20,00 mii lei pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum comunal 

DC12”; 



 Comuna Rîmet: 55,00 mii lei, pentru reabilitare drumuri comunale: DC231 Rîmeț Sat-

Vlădești, DC232 Cotorăști-Valea Făgetului, DC229 Brădești-Dealul Geoagiului, DC230 

Cotorăști-Olteni; 

 Comuna Sîntimbru: 600,00 mii lei, pentru lucrări de reparații drum comunal DC 101 și 

modernizare DJ 107B”; 

 Comuna Sohodol: 100,00 mii lei, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare canalizare 

pluvială și refacere sistem rutier pe DC24 Poiana-Vlădoșești”;  

 Comuna Stremț: 50,00 mii lei, pentru reparatii drumuri comunale: DC77 Stremț-Galda 

de Jos și DC102 Geomal-Gârbova; 

 Comuna Șugag: 100,00 mii lei, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drumuri 

comunale DC216 Mărtinie, DC214 Arți și DC215 Bârsana” 

 Comuna Valea Lungă: 100,00 mii lei, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum 

comunal DC31 Glogovet km. 0+000 la km. 1+032” 

 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 301 din 23 octombrie 2018. 

 

 

Director executiv  

Marian Florin Aitai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 

Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare 

corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba, 

km 17+700 – 23+700” ,  în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 

Regional  2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 

regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea 

nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă ordinară din luna octombrie 2018; 

Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic–Întregalde, Județul 

Alba, km 17+700 – 23+700”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 

Regional  2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 

regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale; 

- raportul de specialitate nr. 21198 din 23 octombrie 2018, comun, al Direcției dezvoltare 

și bugete și al Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 228/30 august 

2018 privind aprobarea documentației tehnico-eonomice faza Studiu de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Consolidare corp drum județean DJ 107 K: 

Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 23+700” 

    Ținând cont de prevederile: 

-  Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului - condiţii generale pentru accesarea fondurilor, POR 2014-2020, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020, 

Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1., aprobat prin Ordinul ministrului nr. 

3161/06.12.2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020, 

Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1., Apel de proiecte nefinalizate POR 2018/6/6.1/6, 

aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 5259/6 iulie 

2018; 

- Scrisorii pentru demararea etapei precontractuale nr.38243 din 19 octombrie 2018 emisă 

de OI ADR Centru în conformitate cu ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte 

nr.POR/2018/6/6.1/6-apel național dedicat proiectelor nefinalizate. 

          Având în vedere prevederile: 

- art. 14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 3 lit. f din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 20, art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și 

a normativelor specifice în vigoare; 

- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 

aprobate prin H.G. nr. 93/2016; 

  În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 



 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică a investiției, faza Studiu de 

Fezabilitate pentru obiectivul „Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-

Mesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 23+700”, având indicatorii tehnico-

economici prevăzuți în anexa nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă devizul general al investiției actualizat „Consolidare corp drum 

județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 

23+700”, stadiu Studiu de fezabilitate, la valoarea totală de 8.309.360,18 lei (inclusiv TVA), din 

care C+M 7.347.467,46 lei (inclusiv TVA) prezentat în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 3. Se asumă faptul că la momentul recepției lucrărilor implementate prin Proiectul 

„Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, 

Județul Alba, km 17+700 – 23+700”, finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu aferent 

proiectului, cât și  tronsonul de legătură cu DN1, va fi funcțional, în integralitatea sa, asigurându-

se conectarea la rețeaua TEN-T. 

Art. 4. La data aprobării prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea prevederile 

Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 228/30 august 2018 privind aprobarea documentației 

tehnico-eonomice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

„Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, Județul 

Alba, km 17+700 – 23+700”. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică 

și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                            PREŞEDINTE,                                     AVIZAT                                

                           Ion DUMITREL                                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                                                                

                                    Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 304  

Alba Iulia, 23 octombrie 2018 

http://www.cjalba.ro/


Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 304 /23 octombrie 2018 
 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

„Consolidare corp drum județean DJ 107 K:  

Galda de Jos - Mesentea - Benic – Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 23+700” 

 

 

 

Beneficiar: UAT JUDEŢUL ALBA 

Proiectant: S.C. CAPITAL VISION S.R.L. 

 

1. Indicatori economici: 

- valoarea totală a investiţiei 6.983.740,02 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

1.325.620,17 lei, cu un total de  8.309.360,18 lei (inclusiv TVA): 

o din care C+M 6.174.342,40 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.173.125,06 

lei, cu un total de  7.347.467,46 lei (inclusiv TVA). 

- durata de execuție estimată: 9 luni. 

 

2. Indicatori tehnici:  

- Categoria funcțională a drumului: Drum județean; 

- Categoria de importanță: C; 

- Clasa tehnică: IV; 

- Viteza de proiectare: 25 km/h;  

- Lungimea totală a traseului amenajat: 6000 m; 

- Lățimea părții carosabile: 4,00 - 5,00 m; 

- Lățimea acostamentelor: 0 - 0,50 m; 

- Lățimea platformei: 5,00 - 6,00 m; 

- Panta unică de 2,5% și pantă de acoperiș de 2,5%. 

- Structura rutieră adoptată: 

 Structură rutieră nouă: 

o strat de bază din piatră spartă în grosime de 20 cm după compactare; 

o strat de legătură din mixtură asfaltică de tip BAD 20 în grosime de 6 cm 

conform AND 605-2014); 

o strat de uzură din beton asfaltic de tip BA 16 în grosime de 4 cm conform 

AND 605-2014); 

- Pentru scurgerea şi evacuarea apelor pluviale s-a prevăzut executarea următoarelor 

amenajări: 

o rigole carosabile – 792,60 ml; 

o rigole de pământ – 5207,40 ml; 

- Descărcarea apelor din dispozitivele de colectare a apelor se va face la podeţele 

proiectate: 

o Poduri existente reparate/înlocuite – 4 buc.; 

o Podețe traversare noi DN1000 – 9 buc.; 

- Lucrări de consolidare – gabioane: 443 ml; 

- Parapet metalic: 443 ml; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 

Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare 

corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos - Mesentea - Benic – Întregalde, Județul Alba, 

km 17+700 – 23+700” , în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 

Regional  2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 

regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea 

nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

 

 

           Proiectul  „Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos – Mesentea-Benic –   

Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 23+700”depus spre finanțare de către UAT Județul Alba 

în cadrul Programului Operațional Regional  2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității 

regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 

nodurilor multimodale, se află în etapa de precontractare. 

           În această etapă, în urma verificării documentelor transmise până în acest moment către 

OI ADR Centru, aceasta a emis o solicitare de clarificări privind remedierea unor 

necorelări/neconcordanțe între Cererea de finanțare și Devizul General al proiectului care este 

parte integrantă a Hotărârii de aprobare a indicatorilor tehnico-economici nr.228 din 30 august 

2018 pentru obiectivul „Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos – Mesentea-

Benic –   Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 23+700” 

           In acest sens, este necesară revizuirea și retransmiterea Hotărârii de aprobarea a 

indicatorilor tehnico economici din data de 30 august 2018, inclusiv anexele 1 și 2 parte 

integrantă a Hotărârii de aprobare.   

Tronsonul de drum județean  DJ107K  poziționat de la km 17+700 - km 23+700, respectiv în 

intravilanul și extravilanul comunei Intregalde, prezintă numeroase degradări la nivelul căii de 

rulare cât și cedări ale structurii rutiere. Elementele geometrice nu corespund cerințelor de trafic 

actual și de perspectivă iar lucrările de colectare și evacuare a apelor sunt nefuncționale și cu 

gabarite depășite. Principala problemă a drumului este generată de lipsa unui sistem rutier 

adecvat traficului actual și prognozat precum și de scurgerea necontrolată a apelor pluviale către 

emisar. 

Prin consolidarea drumului, se realizează o cale de comunicaţie care să satisfacă nevoile 

actuale şi de perspectivă ale utilizatorilor, reducerea costurilor de transport, creşterea siguranţei 

circulaţiei, cu un impact benefic asupra mediului. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâre ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 304  din 23 octombrie 2018. 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcția dezvoltare și bugete 

Direcția gestionarea patrimoniului 

Nr. 21198 din 23.10.2018 

 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 

Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare 

corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos - Mesentea - Benic – Întregalde, Județul Alba, 

km 17+700 – 23+700”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 

Regional  2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 

regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea 

nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

 

 

Conform art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi 

în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind 

inclusiv infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale Consiliului 

Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Potrivit OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 

judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între: 

a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile 

balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante 

legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante; 

b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună; 

c) reşedinţe de comună. 

         Drumul judetean "DJ 107 K: Galda de Jos (DJ 107 H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura 

- Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107 I (Bârleşti)" se află 

cuprins în domeniul public al județului Alba, conform Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al judeţului Alba la poziție cu nr. crt. 55, având lungimea de 37,5 km. 

Tronsonul de drum judeţean DJ107K propus modernizării este poziţionat de la km 17+700 

la km 23+700 respectiv în intravilanul și extravilanul comunei Intregalde, având durata de 

exploatare depășită, prezentând numeroase degradări la nivelul căii de rulare cât și cedări ale 

structurii rutiere. Elementele geometrice nu corespund cerințelor de trafic actual și de perspectivă 

iar lucrările de colectare și evacuare a apelor sunt nefuncționale și cu gabarite depășite. 

Fiind un drum pietruit nu asigură desfăşurarea circulaţiei în condiţii normale de siguranţă 

şi confort. Structura rutieră este neconformă cu necesităţile şi perspectivele de dezvoltare 

economică, socială şi turistică, precum şi cu cerinţele actuale ale utilizatorilor. 

Prin soluția de proiectare adoptată în Studiul de fezabilitate s-a propus modernizarea 

sectorului de drum cuprins între km 17+700 - 23+700, realizarea unei structuri rutiere elastice 

din mixturi asfaltice, colectarea și dirijarea apelor de suprafață prin realizarea de rigole, șanțuri și 

podețe precum și semnalizarea corespunzătoare.  

În urma studiilor geotehnice elaborate și a datelor de trafic, a fost adoptată următoarea 

structură rutieră elastică: 

- Structura rutieră adoptată: 

o strat de bază din piatră spartă în grosime de 20 cm după compactare; 

o strat de legătură din mixtură asfaltică de tip BAD 20 în grosime de 6 cm conform 

AND 605-2014); 

o strat de uzură din beton asfaltic de tip BA 16 în grosime de 4 cm conform AND 

605-2014);  

Elementele geometrice ale profilului transversal sunt următoarele: 

o l=4,00-5,00 m,  



o panta 2,5% in acoperis, 

o acostamente st/dr de l=0,5 m cu panta 4%, 

o rigolă de pământ de l=1,00 m şi rigolă carosabilă din beton simplu pe 

partea dreaptă. 

În urma analizei documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate s-a 

constatat că aceasta este întocmită în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și a normativelor specifice în 

vigoare. Conform devizului general actualizat, valoarea totală a investiției este de 8.309.360,18 

lei (inclusiv TVA), din care C+M 7.347.467,46 lei (inclusiv TVA). Durata de realizare a 

investiției este estimată la 9 luni, având indicatorii tehnico-economici prezentați în anexă. 

           Proiectul  „Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos – Mesentea-Benic –   

Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 23+700”depus spre finanțare de către UAT Județul Alba 

în cadrul Programului Operațional Regional  2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității 

regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 

nodurilor multimodale, se află în etapa de precontractare. 

           În această etapă, în urma verificării documentelor transmise până în acest moment către 

OI ADR Centru, aceasta a emis o solicitare de clarificări privind remedierea unor 

necorelări/neconcordanțe între Cererea de finanțare și Devizul General al proiectului care este 

parte integrantă a Hotărârii de aprobare a indicatorilor tehnico-economici nr.228 din 30 august 

2018 pentru obiectivul „Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos – Mesentea-

Benic –   Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 23+700” 

           In acest sens, este necesară revizuirea și retransmiterea Hotărârii de aprobarea a 

indicatorilor tehnico economici din data de 30 august 2018, inclusiv anexele 1 și 2 aferente 

documentației tehnico-economice actualizate de către proiectant.   

 

 Față de  cele de mai sus și în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare proiectul de 

hotărâre în forma prezentată.  

 

                 Director executiv , 

Marian Florin AITAI 

 

 

 

                                                                                           

 

                                                               Şef serviciu, 

                                                                                                                 ing. Floare PERŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Paraschiva HORVAT 

 



 

 

ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organizării și desfășurării în județul Alba  

a Congresului Spiritualității Românești și a vizitelor delegațiilor  

regiunilor înfrățite și partenere cu ocazia sărbătoririi Centenarului României 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă ordinară din luna octombrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și 

desfășurării în Județul Alba a Congresului Spiritualității Românești și a vizitelor delegațiilor 

regiunilor înfrățite și partenere cu ocazia sărbătoririi Centenarului României; 

- raportul de specialitate nr. 21217/23 octombrie 2018 al Serviciului pentru 

implementarea Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 3 lit. a și art. 91 alin. 3 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi 

instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţara a acţiunilor de protocol, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă organizarea și desfășurarea în Județul Alba a Congresului Spiritualității 

Românești și a vizitelor delegațiilor regiunilor înfrățite și partenere, la inițiativa Consiliului 

Județean Alba și donarea  minibusturilor lui Woodrow Wilson și Emmanuel de Martonne 

Ambasadelor Franței și Statelor Unite la București, precum şi unor instituții publice din Statele 

Unite ale Americii și Franța. 

 Art. 2. Finanțarea cheltuielilor necesare pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor 

prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Consiliului Județean Alba pe anul 2018, 

conform devizului estimativ de cheltuieli prevăzut în anexa - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

 Art. 3.  Prin derogare de la prevederile cap. I pct.1,  3 și 4 și cap II pct.2, pct 5 lit. B și lit. 

C din Normele de organizare în ţara a acţiunilor de protocol și a unor manifestări cu caracter 

cultural-ştiinţific, precum cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către  instituţiile publice, 

aprobate prin H.G. nr. 552/1991, cu modificările ulterioare, în scopul organizării și desfășurării 

activităților prevăzute la art. 1, se aprobă: 

a.) invitarea în țară a unui număr de 18 de oficiali, inclusiv personal de însoțire și 

personal auxiliar; 

b.) organizarea de mese oficiale, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri; 

c.) expedierea în Statele Unite ale Americii și Franța a minibusturilor lui Woodrow 

Wilson și Emmanuel de Martonne. 

 



 

 

 Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete, Direcției gestionarea patrimoniului şi Serviciului pentru implementarea Programului 

Alba - România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul Secretarului Județului Alba, prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică 

și relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției gestionarea patrimoniului şi Serviciului 

pentru implementarea Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

 

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 305  

Alba Iulia, 23 octombrie 2018 

http://www.cjalba.ro/


 

 

Anexa  la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 305 /23 octombrie 2018 
 

 

 

 

DEVIZE  ESTIMATIVE 

privind cheltuielile ocazionate de organizărea și desfășurarea în județul Alba a Congresului 

Spiritualității Românești și a vizitelor delegațiilor regiunilor înfrățite și partenere cu ocazia 

sărbătoririi Centenarului României 

 

 

 

 Congresul Spiritualităţii Româneşti 

 

Nr. 

crt. Tip acțiune/ cheltuieli Suma 

1 

Cheltuieli pentru masa: 

- 45 persoane x 3 zile x 139,26 lei 18.800 

2 Cheltuieli pentru cazare 62.500 

3 Cheltuieli pentru materiale informative (banner) 700 

4 Cheltuieli pentru închiriere sala  3.000 

TOTAL ESTIMAT 85.000 

 

 

 Vizita delegațiilor regiunilor înfrățite și partenere din Franța - departamentul 

Rhône, Republica Moldova - raionul Ialoveni, Academia de Științe a Moldovei și 

China - provincia Gansu 

 

Nr 

crt Tip acțiune/ cheltuieli Suma 

1 

Cheltuieli pentru masă și tratații: 

18 persoane x 3 zile x 160 = 8.640 lei 

Tratații - 18 x 20 lei x 3 zile = 1.080 lei 9.720 

2 

Cheltuieli pentru dineu oficial 

36 persoane x 120 lei = 4.320 lei 4.320 

3 Cheltuieli pentru cazare 85.500 

4 Cheltuieli pentru materiale informative  2.000 

5 Cheltuieli pentru transportul intern 10.000 

6 Cheltuieli pentru cadouri 1.200 

7 Alte servicii și cheltuieli neprevăzute 11.000 

TOTAL ESTIMAT 123.740 

 

 

 Recunoașterea efortului internațional în actul unirii - minibusturi Woodrow Wilson 

și Emmanuel de Martonne 

 

Cheltuielile estimate pentru transmiterea minibusturilor în Franța și Statele Unite ale Americii 

 sunt de 10.000 lei. 

 

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea organizării și desfășurării în Județul Alba  

a Congresului Spiritualității Românești și a vizitelor delegațiilor regiunilor 

 înfrățite și partenere cu ocazia sărbătoririi Centenarului României 

 

 

 

 Deosebit de important și plin de semnificații pentru întreaga Românie, anul 1918 aduce 

Județul Alba în atenția întregii țări.   

Alegerea municipiului Alba Iulia ca locul în care visul de veacuri a românilor să devină 

realitate la 1 Decembrie 1918, prin desăvârșirea unirii tuturor românilor, a condus la 

recunoașterea acestuia drept capitală de suflet a românilor. 

 În 2018, Anul Centenar, în toată România au loc manifestări și evenimente dedicate 

sărbătoririi a 100 de ani de la Marea Unire, astfel și Județul Alba se pregătește să aniverseze 100 

de ani printr-o serie de acțiuni și proiecte, printre care se numără și următoarele: 

1. Congresul Spiritualităţii Româneşti - ediția XXII 

2. Vizita delegațiilor regiunilor înfrățite și partenere din Franța - departamentul Rhône, 

Republica Moldova - raionul Ialoveni, Academia de Științe a Moldovei și China - provincia 

Gansu. 

3. Recunoașterea efortului internațional în actul unirii - donare minibusturi Woodrow 

Wilson și Emmanuel de Martonne Ambasadelor și unor instituții publice din Franța și Stalele 

Unite ale Americii 

Valoarea totală a cheltuielilor necesare pentru organizarea acestor acțiuni este de  218.740 

lei, defalcate astfel: 

- pentru Congresul Spiritualităţii Româneşti - ediția XXII    85.000 lei 

- pentru Vizita delegațiilor regiunilor înfrățite și partenere din Franța - 

 departamentul Rhône, Republica Moldova - raionul Ialoveni, Academia 

 de Științe a Moldovei și China - provincia Gansu                123.740 lei 

- pentru transmiterea minibusturilor în Franța și Statele Unite ale Americii         10.000 lei. 

  

 Faţă de cele de mai sus, având în vedere prevederile O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea 

unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice și H.G. nr. 552/1991 

privind normele de organizare în ţara a acţiunilor de protocol, propunem aprobarea de către 

Consiliul Judetean Alba a organizării și desfășurării în județul Alba a Congresului Spiritualității 

Românești, a vizitelor delegațiilor regiunilor înfrățite și partenere cu ocazia sărbătoririi 

Centenarului României, donare minibusturilor lui Woodrow Wilson și Emmanuel de Martonne 

Ambasadelor și unor instituții publice din Franța și Stalele Unite ale Americii,precum și a 

cheltuielilor aferente. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA   

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

Serviciul pentru implementarea Programului Alba-România 100 

Nr. 21.217/23.10.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea organizării și desfășurării în județul Alba  

a Congresului Spiritualității Românești și a vizitelor delegațiilor regiunilor 

 înfrățite și partenere cu ocazia sărbătoririi Centenarului României 

 

 Deosebit de important și plin de semnificații pentru întreaga Românie, anul 1918 aduce 

județul Alba în atenția întregii țări.  Alegerea municipiului Alba Iulia ca locul în care visul de 

veacuri a românilor să devină realitate la 1 Decembrie 1918, prin desăvârșirea unirii tuturor 

românilor, a condus la recunoașterea acestuia drept capitală de suflet a românilor. 

 În 2018, Anul Centenar, în toată România au loc manifestări și evenimente dedicate 

sărbătoririi a 100 de ani de la Marea Unire, astfel și Județul Alba se pregătește să aniverseze 100 

de ani printr-o serie de acțiuni și proiecte, printre care se numără și următoarele: 

4. Congresul Spiritualităţii Româneşti - ediția XXII 

5. Vizita delegațiilor regiunilor înfrățite și partenere din Franța - departamentul Rhône, 

Republica Moldova - raionul Ialoveni, Academia de Științe a Moldovei și China - 

provincia Gansu. 

6. Recunoașterea efortului internațional în actul unirii - donare minibusturi Woodrow 

Wilson și Emmanuel de Martonne  

 

 Congresul Spiritualităţii Româneşti - ediția XXII 

 

 Congresul Spiritualităţii Româneşti este unica formă organizată, unitară, de întrunire a 

reprezentanţilor românilor din întreaga lume, începând cu anul 1993 când a fost creat de către 

Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, pentru cunoaşterea românităţii, a 

întăririi legăturilor românilor din lumea întreagă cu ţara şi a stabili sprijinul necesar ce trebuie să 

fi acordat de România Comunităţilor româneşti de pretutindeni. 

 Cea de-a XXII -a ediție a Congresului se desfășoară cu sprijinul Departamentului pentru 

Românii de Pretutindeni, în perioada 29 noiembrie - 2 decembrie, delegaţii la Congres 

participând şi la festivităţile prilejuite de aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire de la Alba 

Iulia şi a Zilei Naţionale a României. 

 În vederea organizării și desfășurării Congresului Spiritualităţii Româneşti este necesară 

alocarea sumei de 85.000 lei, conform devizului estimativ: 

 

Nr. 

crt. Tip acțiune/ cheltuieli Suma 

1 

Cheltuieli pentru masa: 

- 45 persoane x 3 zile x 139,26 lei 18.800 

2 Cheltuieli pentru cazare 62.500 

3 

Cheltuieli pentru materiale informative 

(banner) 700 

4 Cheltuieli pentru închiriere sala  3.000 

TOTAL ESTIMAT 85.000 

 

 Vizita delegațiilor regiunilor înfrățite și partenere din Franța - departamentul 

Rhône, Republica Moldova - raionul Ialoveni, Academia de Științe a Moldovei și 

China - provincia Gansu 

 

 Cu prilejul sărbătoririi a 100 de ani de la Marea Unire de la alba Iulia, Consiliul județean 

Alba intenționează să invite delegațiile regiunilor înfrățite și partenere din Franța - departamentul 

Rhône, Republica Moldova - raionul Ialoveni, Academia de Științe a Moldovei și China - 

provincia Gansu, la festivitățile oficiale organizate cu această ocazie. 



 

 

 În vederea organizării și desfășurării vizitelor delegațiilor străine este necesară alocarea 

sumei de 123.740 lei, conform devizului estimativ: 

 

Nr 

crt Tip acțiune/ cheltuieli Suma 

1 

Cheltuieli pentru masă și tratații: 

18 persoane x 3 zile x 160 = 8.640 lei 

Tratații - 18 x 20 lei x 3 zile = 1.080 lei 9.720 

2 

Cheltuieli pentru dineu oficial 

36 persoane x 120 lei = 4.320 lei 4.320 

3 Cheltuieli pentru cazare 85.500 

4 Cheltuieli pentru materiale informative  2.000 

5 Cheltuieli pentru transportul intern 10.000 

6 Cheltuieli pentru cadouri 1.200 

7 Alte servicii și cheltuieli neprevăzute 11.000 

TOTAL ESTIMAT 123.740 

 

 Recunoașterea efortului internațional în actul unirii - minibusturi Woodrow 

Wilson și Emmanuel de Martonne 

 

 Desăvîrşirea unităţii naţionale la 1918 a constituit un factor primordial pentru afirmarea 

României în viaţa internaţională. Politica externa a României a fost orientată în primul rând spre 

menţinerea integrităţii teritoriale şi a suveranităţii naţionale. O preocupare importantă a 

diplomaţiei române a fost de asemenea lărgirea relaţiilor de colaborare cu statele europene. În 

primii ani după unire activitatea politico-diplomatică a guvernului român a fost orientată spre 

obţinerea recunoaşterii internaţionale a statului român în noile hotare. 

 Pacea de la Paris a fost definită de idealurile transmise atunci cu mare putere de către 

preşedintele american Woodrow Wilson. Idealismul său de atunci a permis popoarelor dreptul la 

autodeterminare, ceea ce a făcut ca actul de la Alba Iulia să fie ratificat şi la nivel internaţional. 

De aceea, suntem legaţi de America şi prin acest gest extraordinar al unui preşedinte american. 

 Una dintre personalităţile franceze care au contribuit la dezvoltarea României după 

momentul istoric de la 1 Decembrie 1918 a fost geograful Emmanuel de Martonne. Acesta este 

cunoscut pentru meritul avut în trasarea graniţelor României după Primul Război Mondial. 

 Având în vedere rolul important jucat de catre preşedintele american Woodrow Wilson și  

geograful francez Emmanuel de Martonne în recunoașterea internațională a României Mari, în 

semn de omagiu adus acestora, Consiliul Județean Alba a realizat busturile și minibusturile 

acestor personalități. Busturile sunt amplasate în Cetatea Alba Iulia, iar în vederea întăririi 

relațiilor dintre Județul Alba și Franța, respectiv SUA, minibusturile vor fi donate Ambasadelor 

Franței și Statelor Unite ale Americii, Departamentului La Manche, Departamentului Rhône și 

Primăriei orașului Staunton, Virginia. 

 Cheltuielile estimate pentru transmiterea minibusturilor în Franța și Statele Unite sunt de 

10.000 lei. 

 Faţă de cele arătate mai sus, Serviciul pentru implementarea Programului Alba - România 

100, propune aprobarea de către Consiliul judetean Alba a organizării și desfășurării în județul 

Alba a Congresului Spiritualității Românești și a vizitelor delegațiilor regiunilor înfrățite și 

partenere cu ocazia sărbătoririi Centenarului României și donare minibusturi Woodrow Wilson și 

Emmanuel de Martonne Ambasadelor și unor instituții publice din Franța și Stalele Unite ale 

Americii. 

 

Administrator public, 

Dan Mihai POPESCU        Întocmit, 

         Șef serviciu, 

            Cornelia FĂGĂDAR 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

32/1 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 

în anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ordinară în luna octombrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea 

şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- raportul de specialitate nr. 21220/23 octombrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 

2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi lit. d din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

 - art. 3 din O.U.G. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 

completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 
privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice 

şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins: 

„Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2018 a sumei de 118.398,36  mii lei din excedentul 

bugetului local, rezultat la 31 decembrie 2017, astfel: 

a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2018, suma de 225,80  

mii lei (ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare); 

b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2018, sumă de               

114.797,53 mii lei, conform anexei  la prezenta hotărâre”. 

c.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, în anul 2018, suma de               

3.375,03 mii lei, pentru Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.  

 

Art. II.  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. III. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 



comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, Ordonatorilor terţiari de 

credite în extras, Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.                               

 

 

 

                                                                                                   AVIZAT 

             PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                      Ion DUMITREL                                                Vasile BUMBU      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 302 

Alba Iulia,  23 octombrie 2018 



 Anexa la Proiectul de hotărâre a   

Consiliului Județean Alba nr. 302/23 octombrie 2018 

 

Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean  

finanţate din excedentul bugetului local, pe anul 2018 

                                    mii lei 

Nr. 

Crt. 
Denumirea obiectivului Buget 2018 

0 A 1 

TOTAL, din care: 114,797.53 

  Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 17,562.45 

I Obiective de investiţii: 16,820.00 

1 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediul Consiliului Județean 

Alba cu extindere  
11,950.00 

2 

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii 

Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 

Alba cu extindere 

30.00 

3 
Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii 

Alba Iulia - Sala Unirii  
3,220.00 

4 
Reabilitare şi refuncționalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia -  Muzeul Național al Unirii 
20.00 

5 Instalație de iluminat arhitectural și video mapping Sala Unirii 600.00 

6 Amenajare depozit ceramică veche 1,000.00 

II Alte cheltuieli de investiții: 742.45 

1 
Up-grade sistem GNSS Leica Viva GS14 3,75G la sistem GNSS Leica 

Viva GS14 3.75G &UHF (radio, baza rover)Performance 
77.35 

2 Tehnică de calcul și echipamente de comunicații 160.65 

3 Simeza exterioară Sala Unirii 60.00 

4 Infochioșc (inclusiv soft) 17.85 

5 Led screen (inclusiv soft) 30.10 

6 
Software, programe informatice, aplicații (software personal - salarizare, 

software proiectare, sistem integrat management, licențe, aplicații,etc.) 
155.00 

7 
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail și caponiera - DALI, studii, 

expertize, avize acorduri 
30.00 

8 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii  - Studiu de parament și stratigrafic 
3.50 

9 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia - Sala Unirii  - branșamente utilități, studii, avize, acorduri 
30.00 

10 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 

Alba cu extindere - bransamente utilitati, studii, avize, acorduri etc 
48.00 

11 Actualizare PUZ Bastion Sfântul Mihail 50.00 

12 
Amenajare depozit  ceramică veche - DALI, studii, expertize, avize, 

acorduri 
30.00 

13 
Studiu privind realizarea conceptului și instalației de iluminat arhitectural 

și video mapping Sala Unirii  
50.00 

  Capitolul 54.02   Alte servicii publice generale                                                                                             809.00 

I Obiective de investiţii: 800.00 

1 
Reabilitare, refuncționalizare clădire centrală termică pentru sediu 

Salvamont - Salvaspeo Alba - cu extindere 
800.00 

II Alte cheltuieli de investiții: 9.00 

  
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a 

Persoanelor Alba 
9.00 

  CAPITOL 60.02 - Apărare Națională 132.00 

I Obiective de investiţii: 24.00 



1 

Mansardare corp C1 al imobilului situat în Alba Iulia, str. Regina Maria, 

nr. 6, Proiect tehnic, detaliile de execuție, Caiete de sarcini, Documentaţie 

tehnică DTAC și DTOS, pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, scenariul de securitate la incendiu, avize, acorduri 

24.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 108.00 

1 Autoutilitară 1 buc 78.00 

2 

Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria, 

nr. 6, Expertiza tehnică, documentație de aprobare a lucrărilor de 

intervenție asupra clădirii existente, Expertiza si audit energetic 

30.00 

  CAPITOL 65.02 – Învățământ 22.00 

I Alte cheltuieli de investiţii: 22.00 

1 
Consolidare clădire Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia -  

DALI, studii, expertize, avize, acorduri  
15.00 

2 Platformă de evaluare a dezvoltării  6/7 – 19 ani  - Centrul Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Alba  

7.00 

  Capitolul 66.00 Sănătate 21,820.45 

I Obiective de investiţii: 927.69 

1 Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 533.94 

2 
Proiect tehnic recompartimentari parter +etaj 1  clădire Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud 
65.80 

3 Expertiză tehnică clădire Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 7.50 

4 
DALI recompartimentari interioare sectia I si IISpitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud 
60.00 

5 
Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia 
260.45 

II Alte cheltuieli de investiţii: 153.00 

1 

Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia (studiu de fezabilitate, Expertiza Tehnică la Cerința A1, 

Studiu Geotehnic) 

60.00 

2 

Extindere, modernizare şi dotare în vederea relocării Ambulatoriului 

integrat al Spitalului Județean de Urgenţă Alba Iulia (SF mixt inclusiv 

acord mediu, actualizare audit energetic, expertiza tehnică de rezistenţa la 

cerința A1 şi studiu geotehnic) 

93.00 

 Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 6,566.32 

 Dotări independente Spital de Pneumoftiziologie Aiud 292.27 

III Reparaţii capitale: 13,860.06 

1 RK Secția Gastroenterologie 645.00 

2 RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș 695.00 

3 RK Farmacie 351.00 

4 
RK Instalație încălzire și alimentare cu apă rece și caldă menajeră în 

Dispensarul TBC 
18.00 

5 RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă 2,250.00 

6 RK Mansardare Corpuri C+D 5,210.00 

7 RK Secția recuperare, medicină fizică și balneologie 2,569.06 

8 RK Bloc operator 100.00 

9 RK Secția Pediatrie, Oftalmologie 1,000.00 

10 RK Secțiile Obstetrică - Ginecologie, Neonatologie 972.00 

11 
RK Reabilitare clădire Spital de Pneumoftiziologie Aiud , expertize, avize, 

acorduri 

50.00 

 

IV 
Proiect Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia 
13.68 

 Proiect Reabilitare energetică Spitalul Pneumoftiziologie Aiud 7.43 

  Capitolul 67.00 Cultură, recreere şi religie 21,058.91 

I Obiective de investiţii: 19,459.00 

1 Reabilitare Monument istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj” 685.00 

2 Amenajare și împrejmuire curte Castel Sîncrai 900.00 



3 
Lucrări de intervenţie asupra clădirii pentru reabilitare şi extindere a 

Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
1,964.00 

4 Proiectare si execuție instalații gaze naturale clădire Teatru 15.00 

5 Sala Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri Blaj 15.895.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 803.01 

1 Busturi  pentru sărbătorirea Centenarului - 3 buc 100.00 

2 Busturi miniaturi – 5 buc 20.00 

3 Plăci omagiale - 78 buc 250.00 

4 
Mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, jardiniere etc), sisteme de 

expunere, etc.  
150.00 

5 Realizare/creare site Centenar 5.00 

6 Plăci comemorative Marea Unire 100.00 

7 Licențe Microsoft Office 2016 - Biblioteca Județeană „Lucian Blagaˮ Alba 6.00 

8 
Dotări Museikon: rafturi metalice depozitare icoane, sisteme culisante 

depozitare carte 
43.00 

9 

Realizare PUZ(PUD) pentru reamplasarea monumentelor de for public şi 

reconfigurarea spaţiilor existente privind ansamblul monumentelor de for 

public amplasate în zona Sălii Unirii 

30.00 

10 Expertiza tehnică  la incendiu Castel Sîncrai 12.00 

11 
Execuţia a două elemente decorative la partea superioară a frontalului de 

vest a Sălii Unirii - concept şi execuţie 
70.00 

12 
Lucrări de pictură Sala Unirii: portretul lui Gheorghe Doja, trei portrete - 

personalităţi Şcoala Ardeleană - Muzeul Naţional 
17.01 

  Dotări independente Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia 192.10 

  Dotări independente Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia 163.00 

  Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 441.80 

  Capitolul 68.02   Asigurări și asistență socială                                                                                           7,708.00 

I Obiective de investiţii: 7,155.00 

1 
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 

Mental Ocna Mureş 
3,800.00 

2 
Centru de Îngrijire și Asistenţă pentru persoane cu Handicap Psihic și 

Mental Ocna Mureș - PT 
150.00 

3 Proiect extindere, modernizare și autorizare PSI CIA Abrud 129.00 

4 Extindere și modernizare CIA Abrud 2.647.00 

5 Instalație stingere incendiu sediu DGASPC  250.00 

6 Documentație tehnică obținere autorizație PSI sediu DGASPC Alba 29.00 

7 Proiect și execuție înlocuire instalație termică CTF Stremț 150.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 553.00 

1 Autoturism 3 buc 300.00 

2 Centrale termice 30.00 

3 Uscător rufe centrifuga CRRN Galda de Jos 25.00 

4 Maşina tăiat varza CRRN Glda de Jos 6.00 

5 Montare staţie reglare abur centrala termică CRRN Galda de Jos 40.00 

6 Montare bariere de acces sediu DGASPC Alba 23.00 

7 Programe informatice software  80.00 

8 
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 

Mental Ocna Mureş – DALI 
49.00 

  Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică 10,936.64 

1 Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba 958.00 

2  

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de 

atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 

apă uzată în Județul Alba 

49.00 

  Obiective de investiţii: 9,929.64 

1   Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș 9,929.64 

  Capitolul 74.02 Protecţia Mediului 3,051.55 

I Obiective de investiţii: 131.55 



1 
Împrejmuire  centru de vizitare de la Poarta Raiului - (proiect tehnic, detalii 

de execuţie, asistenţă tehnică din partea proiectantului avize, acorduri etc) 
7.20 

2 Execuție împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului  124.35 

II Alte cheltuieli de investiţii: 70.00 

1  Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba 50.00 

2 
 Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a 

calității aerului în Județul Alba 
20.00 

III Fazarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 

Judeţul Alba” 

2,850.00 

  Capitolul 84.02  Transporturi 31,676.53 

I Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2018, în continuare: 27,461.14 

1 

Modernizare drum județean DJ107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr 

- Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limită 

județul Hunedoara 

4,064.99 

2 
 Modernizare drum județean DJ107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noșlac - 

Căptălan - Copand - Stîna de Mureș - Găbud - limită județul Mureş 
3,520.05 

3 
Modernizare drum județean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - 

Gîmbaş - Aiud (DN 1) 
2,587.78 

4 
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic 

- Intregalde, județul Alba km. 17+700 - km. 23+700 
3,163.57 

5 
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu 

de Jos, județul Alba 
6,631.18 

6 Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704) - Săliștea (DJ705E) 2,862.58 

7 
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos – Gîrbovița -

Gîrbova de Sus 
4,055.39 

8 
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste pârâul Dumbrăvița, în 

localitatea Limba, județul Alba  
575.60 

II Lucrări noi: 480.00 

1 
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km. 

52+150, Dobra, județul Alba - PT+DDE 
45.00 

2 
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean 

DJ106E: limită Județul Sibiu - Dobra – Șugag - PT+DDE 
45.00 

3 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 

Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - 

Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de 

Balta - limită județul Mureș - faza PT 

70.00 

4 

Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sîncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 

(DN 14 B) – faza PT 

55.00 

5 
Reabilitare drum județean DJ 705: limită județul Hunedoara - Almaşu de 

Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) - faza PT 
65.00 

6 

Modernizare si reabilitare sector drum judeţean DJ705D: limită Judeţul 

Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibinului - Cib - Glod- Nădăștia - Almașu 

Mare  - limită Judeţul Hunedoara (km33+100)- faza PT 

100.00 

7 
Reabilitare şi consolidare drum Galda de Jos (intersecţie cu DJ 107H - 

drum acces Centru Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos) 
100.00 

III 

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a 

documentației de prefezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor 

de investiții, studii de fezabilitate, aferente obiectivului: 

1,007.40 

1 
Consolidare Pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km. 3+949, localitatea 

Vințu de Jos, județul Alba - faza DALI 
40.94 

2 
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița -

Gîrbova de Sus, județul Alba - faza SF 
44.03 

3 
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic 

- Intregalde, județul Alba, km. 17+700 - km. 23+700 - faza SF 
29.64 

4 
Modernizare drum județean DJ704K: Vinerea (DJ704) - Săliștea (DJ705E) 

- faza SF 
22.79 



5 
Consolidare Pod pe drumul judeţean DJ106E peste Râul Sebeș, km.5 

2+150, Dobra, județul Alba - faza DALI 
30.00 

6 
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean 

DJ106E: limită Județul Sibiu – Dobra - Șugag - faza DALI 
30.00 

7 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 

Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - 

Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de 

Baltă - limita Județul Mureș - faza SF 

70.00 

8 

Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sîncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 

(DN 14 B) - faza SF 

40.00 

9 
Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almașu de 

Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) - faza SF 
50.00 

10 

Modernizare si reabilitare sector drum judetean DJ705D: limită Judeţul 

Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibinului - Cib - Glod- Nădăștia - Almașu 

Mare  - limită Judeţul Hunedoara (km33+100) faza SF 

80.00 

11 Expertiza tehnică pod pe DJ106E: limită Județul Sibiu – Dobra - Șugag 19.53 

12 
Expertiza tehnică pod pe DJ141C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu 

Dealului - limită Județul Sibiu 
15.47 

13 
Expertiza tehnică Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe 

drumul județean DJ106E: limită Județul Sibiu - Dobra - Șugag 
20.00 

14 

Expertiza tehnică reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba 

Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău 

Mare - Veza - Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - 

Cetatea de Baltă - limită Județul Mureș 

50.00 

15 

Expertiza tehnică modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 

E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - 

Gara Podu Mureş (DN 14 B) 

20.00 

16 
Expertiza tehnica reabilitare drum judetean DJ 705: limită Județul 

Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) 
30.00 

17 
Consolidare corp drum județean DJ750: Gîrda de Sus(DN75) - Ordâncușa-

Ghețar - expertiză tehnică 
130.00 

18 Expertiza tehnica, studiu geo, studiu topo reabilitare si consolidare drum 

Galda de Jos  (intersecţie cu DJ 107H - drum acces Centru Management 

Integrat al Deşeurilor Galda de Jos) 

20.00 

19 Studiu de fezabilitate proiect „Modernizare şi reabilitare sectoare drumuri 

judeţene DJ107A, DJ705B și DJ107C” 
50.00 

20 Expertize tehnice pentru proiectul „Modernizare şi reabilitare sectoare 

drumuri judeţene DJ107A, DJ705B și DJ107C” 
36.00 

21 Studiu de fezabilitate proiect „Modernizare şi reabilitare sectoare drumuri 

judeţene DJ107D și  DJ107G" 
80.00 

22 Expertize tehnice pentru proiectul „Modernizare şi reabilitare sectoare 

drumuri judeţene DJ107D și DJ107G” 
59.00 

23 Expertiza tehnică pentru proiectul Modernizare și reabilitare sector drum 

județean DJ705D 
40.00 

IV 

Proiect „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) - Aiudul de 

Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani -

Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuciulesti - Bucium –

Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)ˮ       

2,650.00 

V Aport la capitalul social  77.99 

  CAPITOL 87.02 - Alte Acțiuni Economice 20.00 

I  Alte cheltuieli de investiţii  20.00 

1 Proiectare site web  20.00 

                                AVIZAT 

            PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                    Ion  DUMITREL                                                Vasile BUMBU  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea 

excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

 

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului 

bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează în 

baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent şi pentru 

acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, 

la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

Prin Hotărârea nr. 32 din 1 februarie 2018 Consiliul Judeţean Alba a aprobat constituirea 

şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, iar prin Hotărârile nr. 86/28 

martie 2018, nr. 119/26 aprilie 2018, nr. 127/8 mai 2018, nr. 152/31 mai 2018,  nr. 188/28 iunie 

2018, nr. 196/06 iulie 2018 şi nr. 209/26 iulie 2018, Consiliul Judeţean Alba a aprobat 

modificarea si completarea articolului 2 al hotărârii mai sus menționate. 

Urmare a fundamentărilor întocmite de Direcția Gestionarea Patrimoniului, şi Serviciul 

pentru Implementarea Programului ALBA – ROMÂNIA 100 din cadrul Consiliului Judeţean 

Alba, Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Spitalul Judetean de 

Urgenta Alba Iulia, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia 

și Muzeul National al Unirii Alba Iulia, se impune modificarea și completarea Programului 

obiectivelor de investiţii de interes judeţean finanţate din excedentul bugetului local, pe anul 

2018, conform anexei la prezenta hotărâre. 

În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez prezentul proiect de hotărâre nr. 

302 din 23 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea articolului 2 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului 

bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, în anul 2018. 

   

 

PREȘEDINTE, 

          Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr. 21220/23.10.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 32/01 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea 

excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin art. 58 alin. 1 reglementează utilizarea excedentului astfel: „Excedentul anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 

6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, 

precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se 

utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: 

    a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

    b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita 

disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 

    c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 

dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”, iar potrivit art. 58 alin. 1^3 „avansul 

acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de 

ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă 

în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul 

secţiunii de dezvoltare”. 

Având în vedere: 

 prevederile Hotărârii nr. 32 din 01 februarie 2018 a Consiliului Judeţean Alba privind 

constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 Notele de fundamentare nr. 20534/15.10.2018 și nr. 20647/16.10.2018  ale Direcției 

Gestionarea Patrimoniului și nr. 20743/16.10.2018 a Serviciului pentru Implementarea 

Programului ALBA – ROMÂNIA 100 din cadrul Consiliului Judeţean Alba, nr. 

12881/15.10.2018 a Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, 

nr.15428/16.10.2018 a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, nr. 3400/15.10.2018 a 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, nr. 4899/15.10.2018 a Muzeului Național al Unirii 

Alba Iulia și nr. 1522/17.10.2018 a Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia, prin care 

solicită modificarea sumelor aprobate din excedentul bugetului local pe anul 2018, între 

obiective de investiții și completarea utilizării excedentului ca sursă de finanţare a 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, 

excedentul bugetului local, pe anul 2018, în suma de 114,797.53 mii lei, este destinat finanțării  

următoarelor obiective: 

                                                                                                                                           mii lei 

1 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediul Consiliului Județean 

Alba cu extindere  
11,950.00 

2 

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii 

Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 

Alba cu extindere 

30.00 

3 
Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii 

Alba Iulia - Sala Unirii  
3,220.00 

4 
Reabilitare şi refuncționalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia -  Muzeul Național al Unirii 
20.00 

5 Instalație de iluminat arhitectural și video mapping Sala Unirii 600.00 

6 Amenajare depozit ceramică veche 1,000.00 



7 
Up-grade sistem GNSS Leica Viva GS14 3,75G la sistem GNSS Leica 

Viva GS14 3.75G &UHF (radio, baza rover)Performance 
77.35 

8 Tehnică de calcul și echipamente de comunicații 160.65 

9 Simeza exterioară Sala Unirii 60.00 

10 Infochioșc (inclusiv soft) 17.85 

11 Led screen (inclusiv soft) 30.10 

12 
Software, programe informatice, aplicații (software personal - salarizare, 

software proiectare, sistem integrat management, licențe, aplicații,etc.) 
155.00 

13 
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail și caponiera - DALI, studii, 

expertize, avize acorduri 
30.00 

14 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii  - Studiu de parament și stratigrafic 
3.50 

15 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia - Sala Unirii  - branșamente utilități, studii, avize, acorduri 
30.00 

16 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 

Alba cu extindere - bransamente utilitati, studii, avize, acorduri etc 
48.00 

17 Actualizare PUZ Bastion Sfântul Mihail 50.00 

18 
Amenajare depozit  ceramică veche - DALI, studii, expertize, avize, 

acorduri 
30.00 

19 
Studiu privind realizarea conceptului și instalației de iluminat arhitectural 

și video mapping Sala Unirii  
50.00 

20 
Reabilitare, refuncționalizare clădire centrală termică pentru sediu 

Salvamont - Salvaspeo Alba - cu extindere 
800.00 

21 
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a 

Persoanelor Alba 
9.00 

22 

Mansardare corp C1 al imobilului situat în Alba Iulia, str. Regina Maria, 

nr. 6, Proiect tehnic, detaliile de execuție, Caiete de sarcini, Documentaţie 

tehnică DTAC și DTOS, pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, scenariul de securitate la incendiu, avize, acorduri 

24.00 

23 Autoutilitară 1 buc 78.00 

24 

Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria, 

nr. 6, Expertiza tehnică, documentație de aprobare a lucrărilor de 

intervenție asupra clădirii existente, Expertiza si audit energetic 

30.00 

25 
Consolidare clădire Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia -  

DALI, studii, expertize, avize, acorduri  
15.00 

26 Platformă de evaluare a dezvoltării  6/7 – 19 ani  - Centrul Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Alba  

7.00 

27 Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 533.94 

28 
Proiect tehnic recompartimentari parter +etaj 1  clădire Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud 
65.80 

29 Expertiză tehnică clădire Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 7.50 

30 
DALI recompartimentari interioare sectia I si IISpitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud 
60.00 

31 
Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia 
260.45 

32 

Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia (studiu de fezabilitate, Expertiza Tehnică la Cerința A1, 

Studiu Geotehnic) 

60.00 

33 

Extindere, modernizare şi dotare în vederea relocării Ambulatoriului 

integrat al Spitalului Județean de Urgenţă Alba Iulia (SF mixt inclusiv 

acord mediu, actualizare audit energetic, expertiza tehnică de rezistenţa la 

cerința A1 şi studiu geotehnic) 

93.00 

34 Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 6,566.32 

35 Dotări independente Spital de Pneumoftiziologie Aiud 292.27 

36 RK Secția Gastroenterologie 645.00 

37 RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș 695.00 



38 RK Farmacie 351.00 

39 
RK Instalație încălzire și alimentare cu apă rece și caldă menajeră în 

Dispensarul TBC 
18.00 

40 RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă 2,250.00 

41 RK Mansardare Corpuri C+D 5,210.00 

42 RK Secția recuperare, medicină fizică și balneologie 2,569.06 

43 RK Bloc operator 100.00 

44 RK Secția Pediatrie, Oftalmologie 1,000.00 

45 RK Secțiile Obstetrică - Ginecologie, Neonatologie 972.00 

46 
RK Reabilitare clădire Spital de Pneumoftiziologie Aiud , expertize, avize, 

acorduri 

50.00 

 

47 Proiect Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 13.68 

48 Proiect Reabilitare energetică Spitalul Pneumoftiziologie Aiud 7.43 

49 Reabilitare Monument istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj” 685.00 

50 Amenajare și împrejmuire curte Castel Sîncrai 900.00 

51 
Lucrări de intervenţie asupra clădirii pentru reabilitare şi extindere a 

Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
1,964.00 

52 Proiectare si execuție instalații gaze naturale clădire Teatru 15.00 

53 Sala Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri Blaj 15.895.00 

54 Busturi  pentru sărbătorirea Centenarului - 3 buc 100.00 

55 Busturi miniaturi – 5 buc 20.00 

56 Plăci omagiale - 78 buc 250.00 

57 
Mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, jardiniere etc), sisteme de 

expunere, etc.  
150.00 

58 Realizare/creare site Centenar 5.00 

59 Plăci comemorative Marea Unire 100.00 

60 Licențe Microsoft Office 2016 - Biblioteca Județeană „Lucian Blagaˮ Alba 6.00 

61 
Dotări Museikon: rafturi metalice depozitare icoane, sisteme culisante 

depozitare carte 
43.00 

62 

Realizare PUZ(PUD) pentru reamplasarea monumentelor de for public si 

reconfigurarea spatiilor existente privind ansamblul monumentelor de for 

public amplasate in zona Salii Unirii 

30.00 

63 Expertiza tehnică  la incendiu Castel Sîncrai 12.00 

64 
Executia a doua elemente decorative la partea superioara a frontalului de 

vest a Salii Unirii - concept si executie 
70.00 

65 
Lucrari de pictură Sala Unirii: portretul lui Gheorghe Doja, trei portrete - 

personalitati Scoala Ardeleana- Muzeul National 
17.01 

66 Dotări independente Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia 192.10 

67 Dotări independente Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia 163.00 

68 Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 441.80 

69 
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 

Mental Ocna Mureş 
3,800.00 

70 
Centru de Îngrijire și Asistenţă pentru persoane cu Handicap Psihic și 

Mental Ocna Mureș - PT 
150.00 

71 Proiect extindere, modernizare și autorizare PSI CIA Abrud 129.00 

72 Extindere și modernizare CIA Abrud 2.647.00 

73 Instalație stingere incendiu sediu DGASPC  250.00 

74 Documentație tehnică obținere autorizație PSI sediu DGASPC Alba 29.00 

75 Proiect și execuție înlocuire instalație termică CTF Stremț 150.00 

76 Autoturism 3 buc 300.00 

77 Centrale termice 30.00 

78 Uscător rufe centrifuga CRRN Galda de Jos 25.00 

79 Maşina tăiat varza CRRN Galda de Jos 6.00 

80 Montare statie reglare abur centrala termica CRRN Galda de Jos 40.00 

81 Montare bariere de acces sediu DGASPC Alba 23.00 

82 Programe informatice software  80.00 



83 
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 

Mental Ocna Mureş – DALI 
49.00 

84 Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba 958.00 

85 

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de 

atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 

apă uzată în Județul Alba 

49.00 

86  Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș 9,929.64 

87 
Împrejmuire  centru de vizitare de la Poarta Raiului - (proiect tehnic, detalii 

de execuţie, asistenţă tehnică din partea proiectantului avize, acorduri etc) 
7.20 

88 Execuție împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului  124.35 

89  Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba 50.00 

90 
 Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a 

calității aerului în Județul Alba 
20.00 

91 Fazarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 

Judeţul Alba” 

2,850.00 

92 

Modernizare drum județean DJ107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr 

- Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limită 

județul Hunedoara 

4,064.99 

93 
 Modernizare drum județean DJ107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noșlac - 

Căptălan - Copand - Stîna de Mureș - Găbud - limită județul Mureş 
3,520.05 

94 
Modernizare drum județean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - 

Gîmbaş - Aiud (DN 1) 
2,587.78 

95 
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic 

- Intregalde, județul Alba km. 17+700 - km. 23+700 
3,163.57 

96 
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu 

de Jos, județul Alba 
6,631.18 

97 Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704) - Săliștea (DJ705E) 2,862.58 

98 
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos – Gîrbovița -

Gîrbova de Sus 
4,055.39 

99 
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste pârâul Dumbrăvița, în 

localitatea Limba, județul Alba  
575.60 

100 
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km. 

52+150, Dobra, județul Alba - PT+DDE 
45.00 

101 
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean 

DJ106E: limită Județul Sibiu - Dobra – Șugag - PT+DDE 
45.00 

102 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 

Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - 

Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de 

Balta - limită județul Mureș - faza PT 

70.00 

103 

Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sîncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 

(DN 14 B) – faza PT 

55.00 

104 
Reabilitare drum județean DJ 705: limită județul Hunedoara - Almaşu de 

Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) - faza PT 
65.00 

105 

Modernizare si reabilitare sector drum judetean DJ705D: limită jud 

Hunedoara(km 7+700) - Cheile Cibinului - Cib - Glod- Nădăștia - Almașu 

Mare  - limită jud Hunedoara(km33+100)- faza PT 

100.00 

106 
Reabilitare si consolidare drum Galda de Jos (intersectie cu DJ 107H - 

drum acces Centru Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos) 
100.00 

107 
Consolidare Pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km. 3+949, localitatea 

Vințu de Jos, județul Alba - faza DALI 
40.94 

108 
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița -

Gîrbova de Sus, județul Alba - faza SF 
44.03 

109 
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic 

- Intregalde, județul Alba, km. 17+700 - km. 23+700 - faza SF 
29.64 

110 
Modernizare drum județean DJ704K: Vinerea (DJ704) - Săliștea (DJ705E) 

- faza SF 
22.79 



111 
Consolidare Pod pe drumul judetean DJ106E peste Râul Sebeș, km.5 

2+150, Dobra, județul Alba - faza DALI 
30.00 

112 
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean 

DJ106E: limită Județul Sibiu – Dobra - Șugag - faza DALI 
30.00 

113 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 

Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - 

Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de 

Baltă - limita județul Mureș - faza SF 

70.00 

114 

Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sîncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 

(DN 14 B) - faza SF 

40.00 

115 
Reabilitare drum județean DJ 705: limită județul Hunedoara - Almașu de 

Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) - faza SF 
50.00 

116 

Modernizare si reabilitare sector drum judetean DJ705D: limită jud 

Hunedoara(km 7+700) - Cheile Cibinului - Cib - Glod- Nădăștia - Almașu 

Mare  - limită jud Hunedoara(km33+100) faza SF 

80.00 

117 Expertiza tehnică pod pe DJ106E: limită județul Sibiu – Dobra - Șugag 19.53 

118 
Expertiza tehnică pod pe DJ141C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu 

Dealului - limită județul Sibiu 
15.47 

119 
Expertiza tehnică Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe 

drumul județean DJ106E: limită Județul Sibiu - Dobra - Șugag 
20.00 

120 

Expertiza tehnică reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba 

Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău 

Mare - Veza - Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - 

Cetatea de Baltă - limită județul Mureș 

50.00 

121 

Expertiza tehnică modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 

E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - 

Gara Podu Mureş (DN 14 B) 

20.00 

122 
Expertiza tehnica reabilitare drum judetean DJ 705: limită județul 

Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) 
30.00 

123 
Consolidare corp drum județean DJ750: Gîrda de Sus(DN75) - Ordâncușa-

Ghețar - expertiză tehnică 
130.00 

124 Expertiza tehnica, studiu geo, studiu topo reabilitare si consolidare drum 

Galda de Jos  (intersectie cu DJ 107H - drum acces Centru Management 

Integrat al Deseurilor Galda de Jos) 

20.00 

125 Studiu de fezabilitate proiect „Modernizare si reabilitare sectoare drumuri 

judetene DJ107A, DJ705B și DJ107C” 
50.00 

126 Expertize tehnice pentru proiectul „Modernizare si reabilitare sectoare 

drumuri judetene DJ107A, DJ705B și DJ107C” 
36.00 

127 Studiu de fezabilitate proiect „Modernizare si reabilitare sectoare drumuri 

judetene DJ107D și  DJ107G" 
80.00 

128 Expertize tehnice pentru proiectul "Modernizare si reabilitare sectoare 

drumuri judetene DJ107D și DJ107G” 
59.00 

129 Expertiza tehnică pentru proiectul Modernizare și reabilitare sector drum 

județean DJ705D 
40.00 

130 

Proiect „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) - Aiudul de Sus 

- Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani -Valea 

Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuciulesti - Bucium –Izbita - 

Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)ˮ       

2,650.00 

131 Aport la capitalul social  77.99 

132 Proiectare site web  20.00 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete  prezintă 

spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 302 din data de 23 octombrie 2018. 

 Director executiv,  

Marian  Florin Aitai 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și 

promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2018 

 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu anual 

pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale 

persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2018;  

 - raportul de specialitate nr. 21265/24 octombrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 13179/23 octombrie 2018 a Direcției Generale de Asistență și Protecția 

Copilului Alba prin care se solicită aprobarea costurilor medii anuale pentru anul 2018 pentru 

finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale 

persoanelor adulte cu handicap. 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și alin. 5 lit. a  pnct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

 -  art. 54, art. 55, art. 127 şi art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 54 alin. 1-4 şi art. 94 alin. 1 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare; 

  -   art. 92 art. 102 şi art. 112 alit. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, 

cu completările și modificarile ulterioare; 

 - art. 21 lit. a, art. 33, art. 34 şi art. 53 din Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007; 

 - H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană 

pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială 

destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice; 

 - art. 2, art. 3 lit a şi lit. c, art. 5 alin. 2, art. 7 pnct. 1 şi pnct. 2 din anexa nr. 2 şi 

anexa nr. 3 a H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 

serviciile sociale si a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se 

stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor 

vârstnice din centrele rezidențiale; 

 - H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

 



HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se stabilește costul mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și 

promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap pentru fiecare tip de 

serviciu social  conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și Direcției  Generală 

de Asistență și Protecția Copilului Alba , vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcţiei juridică și relații publice și 

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                                                                                   AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   VASILE BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 306 

Alba Iulia, 24 octombrie 2018 



Anexa la Proiectul de hotărâre 

 al Consiliului Județean Alba nr. 306/24 octombrie 2018 

 

 

 

 

Nivelul costului mediu anual pe beneficiar pe fiecare  

tip de serviciu social pentru anul 2018 

 

 

Nr.crt Denumire serviciu social 

 

Cost mediu anual/beneficiar 

(lei) 

1. Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică 

pentru persoane adulte cu dizabilități 
51.866,76 

2. Centrul de îngrijire și asistență 

 
55.136,16 

3. Locuință protejată pentru persoane adulte cu 

dizabilități 
52.966,32 

4. Centrul de zi pentru copii cu dizabilități 

 
27.626,64 

5. Centrul  maternal 

 
73.585,80 

6. Case de tip familial 

 
52.007,40 

7. Casă de tip Familial  pentru copii cu dizabilități 

 
74.624,04 

8. Centrul de tranzit 

 
46.532,76 

9. Centrul de plasament 

 
58.328,64 

10. Asistent maternal profesionist 

 
28.117,32 

11. Centrul de primire în regim de urgență 

 
73.033,80 

 

 

                                                                                   AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   VASILE BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu anual pentru  

serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului  

și ale persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2018 

 

 

 

În conformitate cu prevederile legale in vigoare  presedintele consiliului judetean 

indeplineste atributii privind serviciile publice de interes judetean  si ia masuri pentru 

organizarea executării ți executarea in concret a activitatilor din domeniul serviciilor sociale 

pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstice, a familiei și a altor 

persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala. 

Pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor de servicii sociale și pentru asigurarea unor 

servicii de calitate, furnizorii publici de servicii sociale determină necesarul cheltuielilor de 

funcționare ale serviciilor sociale în baza standardelor de cost. 

 Prin adresa nr. 13179/23 octombrie 2018 Direcția Generală de Asistență Socială si 

Protecția Copilului Alba solicită aprobarea costului mediu pe beneficiar, pentru serviciile 

sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu 

handicap. În vederea stabilirii costurilor medii anuale pe beneficiar au fost luate în calcul 

cheltuielile de personal și cheltuielile cu bunuri și servicii pe fiecare tip de serviciu. 

În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 306 din 24 octombrie 2018 

privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și 

promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2018 

. 

 

 

PREȘEDINTE 

Ion DUMITREL 
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Direcţia Dezvoltare Bugete 

Nr. 21265/24 octombrie 2018 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu anual pentru  

serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului  

și ale persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2018 

 

 

 

Potrivit art.91 alin (1) lit d) din Legea Administrației publice locale nr.215/2001 

republicată, cu modificările și completările ulterioare: (1) Consiliul Județean îndeplinește 

următoarele categorii principale de atribuții: d) atribuții privind gestionarea serviciilor publice 

din subordine, iar în exercitarea acestei atribuții, conform alin. (5) lit. a, consiliul județean 

asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes județean privind 2. Serviciile sociale pentru protecția copilului, a 

persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnic, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate 

în nevoie socială. 

Autoritățile administrației publice locale și toți furnizorii publici de servicii sociale 

potrivit prevederilor art. 119 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, au obligația de a 

organiza și acorda serviciile sociale, precum și de a planifica dezvoltarea acestora, numai în 

funcție de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de prioritățile asumate, de 

resursele disponibile și cu respectarea celui mai eficient raport cost / beneficiu. 

În conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 292/2011, serviciile sociale sunt 

asigurate de către persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat, furnizorii publici de 

servicii sociale putând fi structurile specializate din cadrul/subordinea autorităților 

administrației publice locale și autoritățile executive din unitățile administrativ – teritoriale 

organizate la nivel de comună, oraș, municipiu sau sectoare ale municipiului București. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba este serviciul public 

de asistenţă socială organizat în subordinea Consiliului Judeţean Alba, care furnizează, 

administrează sau, după caz, contractează serviciile sociale adresate copilului, familiei, 

persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari 

prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate.  

De asemenea, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap republicată cu modificările și completările ulterioare, persoana cu 

handicap are dreptul să fie îngrijită și protejată într-un centru din localitatea/județul în a 

cărei/cărui rază teritorială își are domiciliul sau reședința. Finanțarea centrelor publice se face 

din bugetele proprii ale județelor pe teritoriul cărora funcționează acestea. În cazul în care 

nevoile individuale ale persoanei cu handicap nu pot fi asigurate în condițiile prevăzute la alin. 

(1), persoana cu handicap poate fi îngrijită și protejată într-un centru aflat în altă unitate 

administrativ-teritorială.  Decontarea cheltuielilor dintre autoritățile administrației publice 

locale se face în baza costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate în luna anterioară de centrul 

în care persoana cu handicap este îngrijită si protejată. 

Conform prevederilor art.33 din anexa la 268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap „(1) În sensul prevederilor art.54 alin (4) din lege, 

decontarea cheltuielilor se face în baza unui cost mediu lunar total al cheltuielilor stabilit de 

consiliile județene, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. La 

stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor se iau in calcul cheltuielile de personal si 

cheltuielile cu bunuri si servicii”. 

Standardul minim de cost este definit ca fiind costul minim aferent cheltuielilor anuale 

necesare furnizării serviciilor sociale, calculat la nivel naţional pentru un beneficiar/tip de 



serviciu social, potrivit standardelor minime de calitate în vigoare pentru serviciul social 

respectiv. 

 Aceste standarde, stau la baza: “estimării bugetului anual necesar funcționării 

serviciilor sociale organizate și administrate de furnizorii publici de servicii sociale din unitățile 

administrativ-teritoriale, estimării sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale pentru serviciile finanțate din bugetul 

de stat, stabilirii costului mediu de întreținere în centrele de servicii sociale destinate 

persoanelor vârstnice și  persoanelor adulte cu dizabilități, potrivit legii, estimării valorii 

contractului în cadrul procedurii de contractare a serviciilor sociale cu furnizorii private sau, 

după caz, cu alți furnizori publici.” 

Prin raportare la standardele minime de cost aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.978/2015, cu modificarile și completările ulterioare, dar și la cheltuielile efectuate în anul 

2017 pentru acordarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului 

și ale persoanei adulte cu handicap, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba  a calculat costurile medii anuale / copil/persoană adultă cu handicap, costuri 

comunicate spre aprobare Consiliului Județean Alba prin adresa nr.13.179/23.10.2018. 

Difența dintre costul standard minim prevăzut de legislația în vigoare pentru unele tipuri 

de servicii și costul mediu anual propus spre aprobare se datorează următoarelor aspecte: 

creșterii graduale a numărului de personal în vederea asigurării serviciilor de calitate 

beneficiarilor, cresterii salariului minim brut pe țară garantat în plată de la 1050 lei lunar ( suma 

luata in calcul la stabilirea costului standard conform HG 978/2015) la suma de 1900 lei lunar 

cât este în prezent, majorării salariilor conform prevederilor Legii nr. 293/2015 privind 

aprobarea O.U.G. nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 83 / 2014 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, a prevederilor Legii nr. 

250/2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 

57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea 

unor termene precum și unele măsuri fiscal-bugetare pentru modificarea unor acte normative, 

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum 

și modificarea și completarea unor acte normative; a Legii-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice și acordarea sporurilor pentru condiții de 

muncă începând cu 01.03.2018  potrivit H.G. nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a 

sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a 

acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială". 

 

 Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete 

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 306 din 24 octombrie 2018. 

 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREȘEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba  

a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe 

nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2018;  

 - raportul de specialitate nr. 21210/23 octombrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie 

2018 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, 

bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b și alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

Județului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice 

şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018 și în consecință 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie 2018 privind aprobarea bugetului 

general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe 

nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri  proprii  pe anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare se rectifică, după 

cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2018, se stabileşte în sumă 

de 584.902,82 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2018, în sumă de 

380.247,04 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                   (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2018, se 

stabileşte în sumă de 251.214,07 mii lei. 

                    (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2018, se 

stabileşte în sumă de 129.032,97 mii lei”. 

3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 3. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018 în sumă de 

90,90  mii lei, potrivit anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 



„Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii, rectificat  pe anul 2018, în sumă de 247.433,67 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                    (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2018 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 217.923,68 mii 

lei. 

                 (3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2018 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 29.509,99  mii 

lei. 

 5. Alineatul 1  al  articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

  „Art. 5. (1) Cheltuielile pentru „Autorităţi executive”, rectificate pe anul 2018, se 

stabilesc în sumă de 44.138,07  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

6. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 6. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - 

Salvaspeo” Alba, pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 2.422,50 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

7. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 7. Cheltuielile, rectificate pentru Centrul Militar al Judeţului Alba pe anul 2018, se 

stabilesc în sumă de 463,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

8. La articolul 9, alineatul 1 și anexa 9„a” a  alineatului 2 se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

„Art. 9. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat - 

învăţământul special”, rectificate pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 2.441,78 mii lei, în 

structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                  (2)    Cheltuielile rectificate pentru Centrul  Școlar de Educație Incluzivă Alba,  

suma de  1.323,28 mii lei, conform anexei nr. 9„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

9. Alineatele 1și 2 ale articolului 11 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 11. (1)  Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate”, rectificate pe anul 2018, se 

stabilesc în sumă de 25.741,45 mii lei. 

                  (2)  Repartizarea pe unităţi de sănătate publică este următoarea: 

     Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        24.735,00 mii lei 

     Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                    686,00 mii lei” 

10. Alineatele 1 și 3 ale articolului 12 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art. 12. (1) Cheltuielile pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, 

rectificate pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 2.301,70 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr. 10 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative, rectificat pe anul 2018, 

pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, potrivit anexei nr. 10„a” - parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

11. La articolul 16 alineatele  1 și 3  se modifică  și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 16. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 

religiei”, pe anul 2018, se stabilește în sumă de 3.691,00 mii lei , în structura prevăzută în anexa 

nr. 12 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural, educative și sportive, rectificat pe 

anul 2018, potrivit anexei nr. 12„a” și Programul activităților cultural educative, rectificat  pe 

anul 2018, potrivit anexei nr.  12„b” - părţi integrante ale prezentei hotărâri”. 

12. Alineatul 1  al  articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 17. (1) Cheltuielile rectificate pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia  Copilului Alba, pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 163.520,03 mii lei, în structura 

prevăzută în anexele nr. 13„aˮ și nr. 13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”. 

13. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 19. Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Protecţia mediului” pe anul 2018, se 

stabilesc în sumă de 5.092,85 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 15 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

14. La articolul 21,  alineatul 1 și alineatul 2, se modifică, urmând a avea următorul 

cuprins: 



 „Art. 21. (1) Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2018, se 

stabilesc în sumă de 51.696,53  mii lei. Cheltuielile rectificate și creditele de angajament, sunt 

prevăzute în anexa nr. 16 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                  (2) Se aprobă Programul lucrărilor pe drumuri și poduri județene finanțat din 

bugetul local al Județului Alba, rectificat, potrivit anexelor nr. 16a, 16b și Programul de 

activități în domeniul transportului public județean de persoane, potrivit anexei nr. 16 c - părți 

integrante ale prezentei hotărâri”. 

15. Alineatul 1 al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 27. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2018, pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 213.600,94 mii lei,  în structura prevăzută în 

anexa nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

16. Alineatul 1 al articolului 28 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 28. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, rectificat pentru 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 13.108,29 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

17. Alineatele 1 și 3 ale articolului 29 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2018, pentru 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 7.955,98 mii lei,  în structura prevăzută în 

anexa nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

    (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Muzeului Național 

al Unirii Alba Iulia, rectificat pe anul 2018, potrivit anexei nr. 24„a” - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

18. Alineatul 1 și 3 al articolului 30 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2018, pentru 

Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 4.500,77 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 25 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

    (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Teatrul de Păpuşi 

„Prichindel”  Alba Iulia, rectificat pe anul 2018, potrivit anexei nr. 25„a” - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

19. Alineatele 1 și 3 ale articolului 31 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 31. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2018, pentru 

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, în sumă de 5.082,00 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 26 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba, rectificat pe anul 2018, potrivit anexei nr. 26„a”- parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

20. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 33. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare și a creditelor de angajament, rectificat  pe anul 2018, în structura prevăzută în anexa 

nr. 28 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

21. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 38 care va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 38 Se aprobă cheltuielile pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Alba  aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Județul Alba, pe 

anul 2018, în sumă de 30,90 mii lei, potrivit anexei nr. 30 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. III. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terțiari de 

credite în extras și Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                                     AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                           SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   VASILE BUMBU          

Înregistrat cu nr. 303 

Alba Iulia, 23 octombrie 2018 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 

bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile  şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii  pe anul 2018 

 

 

Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba rectificarea 

bugetelor locale și a celorlalte bugete urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 

principali de credite și rectificării bugetului de stat. 

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare,  prevederile Proiectului de hotărâre nr. 302/23 

octombrie 2018 pentru modificarea si completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului 

local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, în anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Proiectului de 

hotarare nr. 301/23 octombrie 2018 privind modificarea si completarea articolului 2 al 

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 33/2018, prevederile Proiectului de hotărâre nr. 271/11 

octombrie 2018  privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Județului Alba, 

bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituțiilor publice și activităților 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2018, adresa 

Ministerului Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Județului Alba nr. 8300/16 octombrie 

2018 privind alocare de fonduri din veniturile proprii (accize) ale ministerului  Județului Alba 

pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate,  

adresa nr. 8471/22 octombrie 2018 Ministerului Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a 

Județului Alba privind alocarea de la bugetul de stat de transferuri pentru finanțarea aparaturii 

medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate, încasarea sumelor 

reprezentând  sponsorizări și venituri din valorificarea unor bunuri din domeniul privat, notele de 

fundamentare ale compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba şi a 

ordonatorilor terţiari de credite, atât  la  partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli 

propunerea de rectificare este realizată în bugetul Consiliului Judeţean Alba, bugetul Serviciului 

Public Județean Salvamont Salvaspeo, bugetul Centrului Militar al Județului Alba, bugetul 

activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – învăţământul special”- Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă Alba Iulia, bugetul pentru activitatea Sănătate, Alte acțiuni în domeniul 

culturii, recreerii și religiei, bugetul Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba Iulia, bugetul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, bugetul pentru Protectia Mediului, 

bugetul pentru activitatea „Transporturi”, bugetul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 

bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, bugetul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, 

bugetul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, bugetul Centrului de Cultură Augustin Bena 

Alba Iulia. 

În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 303 din 23 octombrie 2018 privind 

rectificarea bugetului general al judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului 

fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018. 

 

PREȘEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Dezvoltare Bugete 

Nr.21210/23 octombrie 2018 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 

bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile  şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii  pe anul 2018 

 

 

 

În conformitate cu  dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, lege ce stabileşte principiile şi procedurile privind 

formarea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice locale, a Legii nr.2/2018 privind bugetul 

de stat pe anul 2018 precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului 

principal de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar se pot efectua modificări ale bugetelor 

componente ale bugetului general. 

Bugetul local al Judetului Alba se rectifică la partea de venituri  cu suma de 2,65 mii lei 

avand in vedere urmatoarele: 

 Alocarea de fonduri Județului Alba  din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății 

pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în 

sănătate conform adresa nr.8300/16.10.2018 înregistrată la Consiliul Judetean Alba sub 

nr.20663/16.10.2018, 

 Alocarea de fonduri Judetului Alba reprezentând transferuri de la bugetul de stat către 

bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în 

urgență în sănătate, de către Ministerul Sănătății conform adresei nr.8471/22.10.2018. 

 Cuprinderea sumelor încasate de Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia 

reprezentand sponsorizări  având în vedere prevederile art.5 alin 2 din Legea 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare conform căruia 

donațiile și sponsorizările se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli numai după 

încasare, 

 Redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale 

și județene conform Proiectului de hotărâre nr. 301/23.10.2018 privind modificarea și 

completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.33/2018; 

iar la partea de cheltuieli în același cuantum, având în vedere cele mentionate mai sus, 

prevederile Proiectului de hotărâre nr.302/23 octombrie 2018 pentru modificarea și completarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea şi 

utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare, 

prevedereile Proiectului de hotărâre nr. 301/23.10.2018 privind modificarea și completarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.33/2018    prevederile Proiectului de 

hotărâre nr.271/11 octombrie 2018  privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local 

al Județului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituțiilor publice 

și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 

2018 și fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba şi 

a ordonatorilor terţiari de credite propunerea de rectificare, este realizată pentru activitatea 

proprie, Serviciul Public Județean Salvamont- Salvaspeo, Centrul Militar al Județului Alba, 

pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – învăţământul special”- Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă Alba Iulia, Activitatea Sănătate,  Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 

religiei, pentru Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba Iulia, pentru Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru activitatea Protecția mediului, pentru activitatea 

„Transporturi”. 



În luna septembrie Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională  Alba a semnat 

cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 

Profesionale,  Contractul de Finanțare pentru proiecte în învățamântul preuniversitar nr.2018-

EY-PMIP-R1-0003, finanțat prin Granturile SEE Mecanismul Financiar 2014-2021 în valoare de 

9.670 Euro echivalentul a 44.712,15 lei cu o durată de 12 luni. În acest sens se cuprind în bugetul 

fondurilor externe nerambursabile suma aferentă anului 2018 respectiv suma de 30.900 lei. 

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2018, se rectifică în sensul suplimentării atât la partea de venituri cât şi la partea 

de cheltuieli cu suma de 9.185,91 mii lei. Rectificarea vizează suplimentarea veniturilor proprii 

(Centrul de Cultură Augustin Bena Alba Iulia) a subvențiilor alocate din bugetul local al 

județului pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital  ( Muzeul Național al Unirii Alba 

Iulia, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia,  Centrul de Cultură Augustin Bena Alba Iulia,  

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud), a veniturilor din 

contractele încheiate cu Casa de asigurări sociale de sănătate – programe naționale de sănătate, a 

veniturilor din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la 

bugetul de stat (Spitalul Judetean de Urgență Alba Iulia, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud),a  

sumelor alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății și de la bugetul de stat (Spitalul 

Judetean de Urgență Alba Iulia), cuprinderea sponsorizărilor și a veniturilor din valorificarea 

bunurilor din domeniul privat având în vedere prevederile art.5 alin 2 și art.29 din Legea 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare conform 

cărora  donațiile și sponsorizările respectiv sumele rezultate din valorificarea unor bunuri 

aparținând domeniului privat se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli numai dupa încasare 

(Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud), diminuarea 

veniturilor din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la 

bugetul de stat (Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia) precum și modificarea corespunzatoare 

la partea de cheltuieli a bugetului ordonatorilor terțiari de credite mentionați. 

Conform art 48 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare,  în vederea implementării unor proiecte de investiții 

ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune autorităților deliberative până la 

data de 31 octombrie aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de 

investiții. Pe baza notelor de fundamentare nr. 20743/16.10.2018 a Serviciului pentru 

implementare a Programului Alba –Romania 100, nr.20534/15.10.2018 si nr.20647/16.10.2018 a 

Direcției Gestionarea Patrimoniului, nr.12881/15.10.2018 a Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba,  nr. 15439/16.10.2018 a Spitalului Județean de Urgență Alba 

Iulia, nr. 3400/15.10.2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, nr.4899/15.10.2018 a 

Muzeului Național al Unirii Alba Iulia și nr. 1522/17.10.2018 a Teatrului de Păpuși Prichindel 

Alba Iulia, se propun modificări în lista obiectivelor de investiţii pe anul 2018. 

De asemenea se propun modificari  și în programele de activități pe anul 2018 ale 

Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba Iulia, Muzeului National al Unirii, ale Teatrului de 

Păpuși Prichindel Alba Iulia și ale Centrului de Cultura Augustin Bena Alba Iulia. 

 

 Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete 

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 303 din 23 octombrie 2018. 

 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 
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