
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la însuşirea Documentaţiei cadastrale privind actualizare date imobil în vederea 

înscrierii construcţiilor în CF nr. 70890 Ocna Mureş aferente obiectivului „Închiderea 

depozitului neconform de deşeuri Ocna Mureş-Lot 7”, situat în oraşul Ocna Mureş, judeţul 

Alba, ca bunuri aparţinând domeniului public 

 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea Documentaţiei 

cadastrale privind actualizare date imobil în vederea înscrierii construcţiilor în CF nr. 70890 

Ocna Mureş aferente obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Ocna Mureş-Lot 

7”, situat în oraşul Ocna Mureş, judeţul Alba, ca bunuri aparţinând domeniului public; 

- raportul de specialitate nr. 23394/21 noiembrie 2018, comun, al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului și Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţia cadastrală de actualizare date imobil, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 23308/20 noiembrie 2018. 

Ţinând cont de prevederile: 

- Contractului de administrare nr. 12660/17087/03.10.2014, încheiat de Orașul Ocna 

Mureş prin Consiliul Local Ocna Mureş și Județul Alba prin Consiliul Județean Alba; 

- Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 24606/22 decembrie 2015. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 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 însuşeşte Documentaţia cadastrală privind actualizare date imobil în vederea 

înscrierii construcţiilor în CF nr. 70890 Ocna Mureş aferente obiectivului „Închiderea 

depozitului neconform de deşeuri Ocna Mureş”, situat în oraşul Ocna Mureş, judeţul Alba - 

proprietate a Judeţului Alba, ca bunuri aparţinând domeniului public, conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului în „curţi construcţiiˮ, 

potrivit Adeverinţei nr. 15322/30.10.2018 eliberată de Primăria oraşului Ocna Mureş, ataşată 

documentaţiei cadastrale invocată la art. 1. 

 Art. 3. Se declară apartenenţa la domeniul public al Judeţului Alba a imobilului 

identificat la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 



Art. 4. Se aprobă înscrierea în evidenţele contabile ale Județului Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba, a valorii construcţiei menţionată la art. 1 din prezenta hotărâre, potrivit 

Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 24606/22 decembrie 2015. 

Art. 5. Se aprobă înscrierea în cartea funciară 70890 a UAT Ocna Mureş, cu drept de 

proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public, în cotă de 1/1 părţi, 

a construcţiilor C1, C2, C3, C4 sub denumirea şi cu suprafeţele construite la sol care se regăsesc 

în Documentaţia cadastrală privind actualizare date imobil. 

Art. 6. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea 

Funciară a construcţiilor identificate la art. 5 din prezenta hotărâre: 

 La rubrica Observaţii/Referinţe a CF nr. 70890 a UAT Ocna Mureş, se vor trece 

următoarele menţiuni: „Imobil împrejmuit cu gard din plasa de sârmă şi poartă de acces, 

„Depozit neconform închis” - puţuri monitorizare ape subterane, unitate de incinerare a gazelor 

de depozit, instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de 

inspecţie”. 

 Art. 7. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului, 

Direcția amenajarea teritoriului și urbanism și Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 8. 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, Consiliului local 

al orașului Ocna Mureș, Direcției juridică şi relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, 

Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                  AVIZAT 

                 PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 324 

Alba Iulia, 21 noiembrie 2018 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea Documentaţiei cadastrale privind actualizare 

date imobil în vederea înscrierii construcţiilor în CF nr. 70890 Ocna Mureş aferente 

obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Ocna Mureş-Lot 7”, situat în 

oraşul Ocna Mureş, judeţul Alba, ca bunuri aparţinând domeniului public 

 

 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează înscrierea în cartea funciară a construcţiilor 

executate şi finalizate prin proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 

Alba (Faza 1 + Faza 2)”, respectiv Depozitul neconform de deşeuri închis Ocna Mureş. 

Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba (Faza 1 + Faza 

2)” a fost implementat în baza Contractului de finanţare nr. 129035/2.05.2012, în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2, precum şi  în baza Contractului de 

finanţare nr. 28/14.02.2017, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, 

Axa prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al 

resurselor”, Obiectivul specific 3.1. „Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea 

gradului de pregătire pentru reciclarea deşeurilor în România”. Unul dintre obiectivele de 

investiţii realizate prin implementarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor 

în judeţul Alba (Faza 1 + Faza 2)” este şi Depozitul neconform de deşeuri închis Ocna Mureş. 

Pentru înscrierea construcţiilor executate şi finalizate prin proiectul respectiv în cartea 

funciară, se impune realizarea unei Documentaţii cadastrale de actualizare date imobil. 

Prin adresa nr. 227/19 noiembrie 2018, înregistrată la registratura  Consiliului Județean 

Alba cu nr. 23308/20 noiembrie 2018, S.C. Mercury Geosystems SRL transmite spre însușire 

Consiliului Județean Alba documentația cadastrală de actualizare date imobil întocmită de ing. 

Răşinariu Avram Florin. 

Imobilul care face obiectul prezentei documentaţii, este situat din punct de vedere 

administrativ în extravilanul UAT Ocna Mureş, judeţul Alba, în partea centrală a UAT Ocna 

Mureş, având ca vecinătăţi: la nord - Drum; la sud - A 1251; la vest - A 1258; la est - Drum. 

Pentru ca documentaţia cadastrală să poată fi depusă la Biroul de cadastru și Publicitate 

imobiliară Aiud, se impune însuşirea acesteia de către Consiliul 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. 324 din  21 noiembrie 2018. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM  

Nr. 23394/21.11.2018 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea Documentaţiei cadastrale privind actualizare 

date imobil în vederea înscrierii construcţiilor în CF nr. 70890 Ocna Mureş aferente 

obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Ocna Mureş-Lot 7”, situat în 

oraşul Ocna Mureş, judeţul Alba, ca bunuri aparţinând domeniului public 

 

 

Conform prevederilor art. 1 alin 4 din Legea nr. 7/ 1996 a cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, „Evidenţa imobilelor înscrise în planul 

cadastral şi în cartea funciară se realizează şi se actualizează din oficiu, la cererea persoanelor 

interesate sau la iniţiativa autorităţilor publice.”. În consecință pentru a înscrie dreptul de 

proprietate publică a Județului Alba asupra Depozitului neconform Ocna Mureş, Consiliul 

Județean Alba trebuie să însușească documentația în baza căreia se va face întabularea dreptului 

de proprietate publică asupra acestui imobil. 

Documentaţia cadastrală de actualizare date imobil asupra bunului „Depozit neconform 

de deşeuri situat în extravilanul oraşului Ocna Mureş, județul Alba” a fost înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba cu nr. 23308/20.11.2018.  

Imobilul se identifică din punct de vedere juridic cu imobilul înscris în CF nr. 70890 

Ocna Mureş, cu nr. cad. 70890 "neproductiv" în suprafaţă de 51100 mp., având ca proprietar 

Domeniul Public al oraşului Ocna Mureş - în cotă de 1/1 părţi şi are înscris dreptul de 

administrare, în favoarea Judeţului Alba, conform înscrisurilor din Cartea funciară, de sub 

numărul de ordine B2, conform actului administrativ (Contract de administrare) nr. 

12660/17087/03.10.2014, emis de Orașul Ocna Mureş prin Consiliul Local Ocna Mureş și 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba. 

Se propune schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului din "neproductiv - extravilan" 

în "curţi construcţii - extravilan" în baza adeverinţei nr. 15322/30.10.2018, eliberată de Primăria 

oraşului Ocna Mureş. 

Se propune înscrierea construcţiei C1 - depozit de deşeuri neconform închis Ocna Mureş, 

edificat în anul 2015, cu suprafaţa desfăşurată de 26859 mp., în favoarea Judeţului Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba, în cotă de 1/1 părţi în baza certificatului de atestare a edificării 

construcţiei nr. 15323/16.11.2018, eliberat de Primăria oraşului Ocna Mureş. 

Se propune înscrierea construcţiei C2 - unitate de incinerare a gazelor subterane, edificată 

în anul 2015, cu suprafaţa desfăşurată de 20 mp., în favoarea Judeţului Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba, în cotă de 1/1 părţi în baza certificatului de atestare a edificării construcţiei nr. 

15323/16.11.2018, eliberat de Primăria oraşului Ocna Mureş. 

Se propune înscrierea construcţiei C3 - unitate de incinerare a gazelor subterane, edificată 

în anul 2015, cu suprafaţa desfăşurată de 20 mp., în favoarea Judeţului Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba, în cotă de 1/1 părţi în baza certificatului de atestare a edificării construcţiei nr. 

15323/16.11.2018, eliberat de Primăria oraşului Ocna Mureş. 

Se propune înscrierea construcţiei C4 - unitate de incinerare a gazelor subterane, edificată 

în anul 2015, cu suprafaţa desfăşurată de 12 mp., în favoarea Judeţului Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba, în cotă de 1/1 părţi în baza certificatului de atestare a edificării construcţiei nr. 

15323/16.11.2018, eliberat de Primăria oraşului Ocna Mureş. 

 La rubrica Observaţii/Referinţe a CF nr. 73725 a oraşului Ocna Mureş se va trece: Imobil 

împrejmuit cu gard din plasa de sârmă şi poartă de acces, „Depozit neconform închis” – puţuri 

monitorizare ape subterane, unitate de incinerare a gazelor de depozit, instalaţie gestionare 

levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie. 

Titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în 

condițiile stabilite de lege și de actul de constituire a dreptului de administrare. 



Întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului descris mai sus se face în temeiul 

art. 12 din anexa  Ordinului Directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 

evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, care prevede 

că:„(1) Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea 

funciară. 

 (2) Drepturile reale imobiliare prevăzute de lege, respectiv: dreptul de proprietate 

privată, dezmembrămintele acestuia şi alte drepturi cărora legea le conferă acest caracter, 

dreptul de proprietate publică şi drepturile reale corespunzătoare acestuia şi drepturile reale de 

garanţie, vor fi intabulate în cartea funciară, la cerere sau din oficiu, după caz, devenind 

drepturi tabulare în înţelesul legii.”, precum și a prevederilor art. 888 din Legea nr. 287/2009 – 

codul civil – „înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului autentic notarial, a 

hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, a certificatului de moştenitor sau în baza unui alt act 

emis de autorităţile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta.” 

Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a 

dispoziţiilor art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii 

privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite depunerea la Biroul de cadastru și 

Publicitate imobiliară Aiud a documentaţiei tehnice de actualizare date imobil, întocmită de S.C. 

Mercury Geosystems SRL, prin ing. Răşinariu Avram Florin.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,   ARHITECT ȘEF, 

                         Ioan BODEA      Voichița COMAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Ghilea Florin 



























ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la însuşirea Documentaţiei cadastrale privind actualizare date imobil în vederea 

înscrierii construcţiei în CF nr. 73725 Cugir aferentă obiectivului „Închiderea depozitului 

neconform de deşeuri Cugir”, situat în oraşul Cugir - localitatea componentă Vinerea, 

judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public 

 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea Documentaţiei 

cadastrale privind actualizare date imobil în vederea înscrierii construcţiei în CF nr. 73725 

Cugir aferentă obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Cugir”, situat în oraşul 

Cugir - localitatea componentă Vinerea, judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public; 

- raportul de specialitate nr. 23396/21 noiembrie 2018, comun, al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului și Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţia cadastrală de actualizare date imobil, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 23308/20 noiembrie 2018. 

Ţinând cont de prevederile: 

- Contractului de administrare nr. 13586/16609/25.09.2014, încheiat de Orașul Cugir 

prin Consiliul Local Cugir și Județul Alba prin Consiliul Județean Alba; 

- Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 9817/571/08 iunie 2016. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 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 însuşeşte Documentaţia cadastrală privind actualizare date imobil în vederea 

înscrierii construcţiei în CF nr. 73725 Cugir aferentă obiectivului „Închiderea depozitului 

neconform de deşeuri Cugir”, situat în oraşul Cugir - localitatea componentă Vinerea, judeţul 

Alba - proprietate a Judeţului Alba, ca bun aparţinând domeniului public, conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului în „curţi construcţiiˮ, 

potrivit Adeverinţei nr. 16916/22.10.2018 eliberată de Primăria oraşului Cugir, ataşată 

documentaţiei cadastrale invocată la art. 1. 

 Art. 3. Se declară apartenenţa la domeniul public al Judeţului Alba a imobilului 

identificat la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 



Art. 4. Se aprobă înscrierea în evidenţele contabile ale Județului Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba, a valorii construcţiei menţionată la art. 1 din prezenta hotărâre, potrivit 

Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 9817/571/08 iunie 2016. 

Art. 5. Se aprobă înscrierea în cartea funciară 73725 a UAT Cugir, cu drept de proprietate 

în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public, în cotă de 1/1 părţi, a 

construcţiei C1, sub denumirea şi cu suprafaţa construită la sol care se regăsește în Documentaţia 

cadastrală privind actualizare date imobil. 

Art. 6. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în 

Cartea Funciară a construcţiei identificată la art. 5 din prezenta hotărâre: 

 La rubrica Observaţii/Referinţe a CF nr. 73725 a UAT Cugir, se vor trece următoarele 

menţiuni: „Imobil împrejmuit cu gard din plasa de sârmă şi poartă de acces, „Depozit neconform 

închis” - puţuri monitorizare ape subterane, instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape 

pluviale, drum perimetral de inspecţie”. 

 Art. 7. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului, 

Direcția amenajarea teritoriului și urbanism și Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 8. 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, Consiliului local 

al orașului Cugir, Direcției juridică şi relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Direcţiei 

amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                  AVIZAT 

                 PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 325 

Alba Iulia, 21 noiembrie 2018 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea Documentaţiei cadastrale privind actualizare 

date imobil în vederea înscrierii construcţiei în CF nr. 73725 Cugir aferentă obiectivului 

„Închiderea depozitului neconform de deşeuri Cugir”, situat în oraşul Cugir - localitatea 

componentă Vinerea, judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public 

 

 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează înscrierea în cartea funciară a construcţiilor 

executate şi finalizate prin proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 

Alba (Faza 1 + Faza 2)”, respectiv Depozitul neconform de deşeuri închis Cugir. 

Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba (Faza 1 + Faza 

2)” a fost implementat în baza Contractului de finanţare nr. 129035/2.05.2012, în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2, precum şi  în baza Contractului de 

finanţare nr. 28/14.02.2017, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, 

Axa prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al 

resurselor”, Obiectivul specific 3.1. „Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea 

gradului de pregătire pentru reciclarea deşeurilor în România”. Unul dintre obiectivele de 

investiţii realizate prin implementarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor 

în judeţul Alba (Faza 1 + Faza 2)” este şi Depozitul neconform de deşeuri închis Cugir. 

Pentru înscrierea construcţiilor executate şi finalizate prin proiectul respectiv în cartea 

funciară, se impune realizarea unei Documentaţii cadastrale de actualizare date imobil. 

Prin adresa nr. 227/19 noiembrie 2018, înregistrată la registratura  Consiliului Județean 

Alba cu nr. 23308/20 noiembrie 2018, S.C. Mercury Geosystems SRL transmite spre însușire 

Consiliului Județean Alba documentația cadastrală de actualizare date imobil întocmită de ing. 

Răşinariu Avram Florin. 

Imobilul care face obiectul prezentei documentaţii, este situat din punct de vedere 

administrativ în intravilanul UAT Cugir- localitatea componentă Vinerea, str. Deal, nr. F.N., 

judeţul Alba, în partea estică a UAT Cugir, având ca vecinătăţi: la nord - Drum; la sud - PDT 

671; la vest - P 688; la est - IE 73145, P 701. 

Pentru ca documentaţia cadastrală să poată fi depusă la Biroul de cadastru și Publicitate 

imobiliară Alba Iulia, se impune însuşirea acesteia de către Consiliul 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. 325 din  21 noiembrie 2018. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM  

Nr. 23396/21.11.2018 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea Documentaţiei cadastrale privind actualizare 

date imobil în vederea înscrierii construcţiei în CF nr. 73725 Cugir aferentă obiectivului 

„Închiderea depozitului neconform de deşeuri Cugir”, situat în oraşul Cugir - localitatea 

componentă Vinerea, judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public 

 

 

Conform prevederilor art. 1 alin 4 din Legea nr. 7/ 1996 a cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, „Evidenţa imobilelor înscrise în planul 

cadastral şi în cartea funciară se realizează şi se actualizează din oficiu, la cererea persoanelor 

interesate sau la iniţiativa autorităţilor publice.”. În consecință pentru a înscrie dreptul de 

proprietate publică a Județului Alba asupra Depozitului neconform Cugir, Consiliul Județean 

Alba trebuie să însușească documentația în baza căreia se va face întabularea dreptului de 

proprietate publică asupra acestui imobil. 

Documentaţia cadastrală de actualizare date imobil asupra bunului „Depozit neconform 

de deşeuri situat în intravilanul oraşului Cugir, județul Alba” a fost înregistrată la Consiliul 

Judeţean Alba cu nr. 23308/20.11.2018.  

Imobilul se identifică din punct de vedere juridic cu imobilul înscris în CF nr. 73725 

Cugir, cu nr. cad. 73725 "neproductiv" în suprafaţă de 17222 mp., având ca proprietar Domeniul 

Public al oraşului Cugir - în cotă de 1/1 părţi şi are înscris dreptul de administrare, în favoarea 

Judeţului Alba, conform înscrisurilor din Cartea funciară, de sub numărul de ordine B3, conform 

actului administrativ (Contract de administrare) nr. 13586/16609/25.09.2014, emis de Orașul 

Cugir prin Consiliul Local Cugir și Județul Alba prin Consiliul Județean Alba. 

Se propune schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului din "neproductiv - intravilan" 

în "curţi construcţii - intravilan" în baza adeverinţei nr. 16916/22.10.2018, eliberată de Primăria 

oraşului Cugir. 

Se propune înscrierea construcţiei C1- depozit de deşeuri neconform închis Cugir, 

edificat în anul 2016, cu suprafaţa desfăşurată de 12752 mp., în favoarea Judeţului Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba, în cotă de 1/1 părţi în baza certificatului de atestare a edificării 

construcţiei nr. 16195/22.10.2018, eliberat de Primăria oraşului Cugir. 

 La rubrica Observaţii/Referinţe a CF nr. 73725 a oraşului Cugir se va trece: Imobil 

împrejmuit cu gard din plasa de sârmă şi poartă de acces, „Depozit neconform închis” – puţuri 

monitorizare ape subterane, instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum 

perimetral de inspecţie. 

Titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în 

condițiile stabilite de lege și de actul de constituire a dreptului de administrare. 

Întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului descris mai sus se face în temeiul 

art. 12 din anexa  Ordinului Directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 

evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, care prevede 

că:„(1) Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea 

funciară. 

 (2) Drepturile reale imobiliare prevăzute de lege, respectiv: dreptul de proprietate 

privată, dezmembrămintele acestuia şi alte drepturi cărora legea le conferă acest caracter, 

dreptul de proprietate publică şi drepturile reale corespunzătoare acestuia şi drepturile reale de 

garanţie, vor fi intabulate în cartea funciară, la cerere sau din oficiu, după caz, devenind 

drepturi tabulare în înţelesul legii.”, precum și a prevederilor art. 888 din Legea nr. 287/2009 – 

codul civil – „înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului autentic notarial, a 



hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, a certificatului de moştenitor sau în baza unui alt act 

emis de autorităţile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta.” 

Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a 

dispoziţiilor art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii 

privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite depunerea la Biroul de cadastru și 

Publicitate imobiliară Alba Iulia a documentaţiei tehnice de actualizare date imobil, întocmită de 

S.C. Mercury Geosystems SRL, prin ing. Răşinariu Avram Florin.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,   ARHITECT ȘEF, 

                         Ioan BODEA      Voichița COMAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Ghilea Florin 























ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  monument istoric, 

situat în municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga, nr. 24, ap. 6, judeţul Alba, 

înscris în CF nr. 71495-C1-U1 Sebeş cu nr. cad. 1645/VI 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

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

preemţiune asupra imobilului -  monument istoric, situat în municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga, 

nr. 24, ap. 4, judeţul Alba, înscris în CF nr. 71495-C1-U10 Sebeş cu nr. cad. 1645/VI;  

- raportul de specialitate nr. 23577/23 noiembrie 2018 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 850/12 iulie 2018, a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la 

registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 13163/12 iulie 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, str. Lucian Blaga, nr. 24, ap. 4, judeţul Alba, 

înscris în CF nr. 71495-C1-U1 Sebeş cu nr. cad. 1645/VI, apartament în suprafaţă construită de 

100 mp., proprietar CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN S.A. în cotă de 1/1 părţi, monument 

istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 555, cod AB-II-m-B-00344, conform 

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

prezenta hotărâre. 

Art. 2. 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. 326 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2018 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  

monument istoric, situat în municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga, nr. 24, ap. 6, judeţul Alba, 

înscris în CF nr. 71495-C1-U1 Sebeş cu nr. cad. 1645/VI 

 

 

 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra 

imobilului -  monument istoric, situat în municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga, nr. 24, ap. 6, 

judeţul Alba, înscris în CF nr. 71495-C1-U1 Sebeş cu nr. cad. 1645/VI;  

 Prin adresa nr. 850/12 iulie 2018, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu 

nr. 13163/12 iulie 2018, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică solicitarea făcută 

de CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN S.A., privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra 

imobilului, situat administrativ în municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga, nr. 24, ap. 6, judeţul Alba, 

înscris în CF nr. 71495-C1-U1 Sebeş cu nr. cad. 1645/VI.  

 CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN S.A are calitatea de proprietar în cotă de 1/1 asupra 

imobilului conform extrasului CF 71495-C1-U1 Sebeş, nr. cadastral 1645/VI, apartament în 

suprafaţă construită de 100 mp., fiind situat administrativ în municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga, 

nr. 24, ap. 6, judeţul Alba, înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 555, cod AB-II-

m-B-00344, acesta exprimându-şi intenţia de a vinde imobilul respectiv. 

 Prin adresa nr. 850/12 iulie 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. 326 din 23 noiembrie 2018. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,     

ION DUMITREL                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 23577/23 noiembrie 2018 

 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  

monument istoric, situat în municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga, nr. 24, ap. 6, judeţul Alba, 

înscris în CF nr. 71495-C1-U1 Sebeş cu nr. cad. 1645/VI 

 

 

 CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN S.A., în calitate de proprietar de carte funciară în 

cotă de 1/1  asupra imobilului, situat administrativ în municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga, nr. 24, 

ap. 6, judeţul Alba, înscris în CF nr. 71495-C1-U1 Sebeş cu nr. cad. 1645/VI, prin adresa 

înregistrată la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba cu nr. 850/12 iulie 2018, anunţă intenţia de 

vânzare a imobilului respectiv. Imobilul apartament, este înscris în CF nr. 71495-C1-U1 Sebeş 

cu nr. cad. 1645/VI, având suprafaţa construită de 100 mp., şi este înscris în Lista Monumentelor 

Istorice 2015, nr. crt. 555, cod AB-II-m-B-00344. 

 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 

Consiliul 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. 

Consider 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 

privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei 

Săsciori, a tronsonului din drumul județean DJ 670C: Săsciori (DN 67C) - Dumbrava - 

Cîlnic, aflat  în intravilanul localității Săsciori, în vederea modernizării 

  

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

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în 

administrarea Consiliul Local al Comunei Săsciori, a tronsonului din drumul județean DJ 670C: 

Săsciori (DN 67C) - Dumbrava - Cîlnic, aflat  în intravilanul localității Săsciori, în vederea 

modernizării; 

 - raportul de specialitate nr. 23572 din 23 noiembrie 2018 al Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Săsciori nr. 88/30 

octombrie 2018 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru 

aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local Săsciori, a tronsonului din 

drumul județean DJ 670C în vederea realizării de lucrări de modernizare. 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1  lit. c și art. 91 alin. 4  lit. a din Legea 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 22  și art. 22
1
 alin. 3, alin. 4 și alin. 8  din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, 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 predarea temporară în administrare, Comunei Săsciori prin Consiliul 

Local al Comunei Săsciori, a tronsoanelor din drumul județean DJ 670C: Săsciori (DN 67C) - 

Dumbrava - Cîlnic, aflate în intravilanul satelor aparținătoare comunei Săsciori traversate de 

acest drum, în vederea realizării unor lucrări de modernizare, tronsoane identificate conform 

anexei -  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Consiliul Județean Alba își exprimă acordul cu privire la lucrările de investiție 

„Modernizare străzi în comuna Săsciori”.  

Art. 3. După recepţia finală a lucrărilor de modernizare - „Modernizare străzi în comuna 

Săsciori”, tronsonul din drumul județean menționat la art. 1 se retransmite Consiliului Județean 

Alba.  

Art. 4. Predarea, respectiv preluarea tronsonului din drumul județean DJ 670C 

menționat  la art. 1 se va face pe bază de protocol de predare – primire, încheiat atât la predarea 

către Consiliul Local al Comunei Săsciori, cât și la preluarea de către Consiliul Județean Alba, 

la terminarea lucrărilor de modernizare. 

Art. 5. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcția gestionarea patrimoniului, 

Direcţia dezvoltare şi bugete  și Direcția juridică şi relații publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. 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, Consiliului 

Local al Comunei Săsciori, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei gestionarea 

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

Consiliului Judeţean Alba. 

                                 AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL              Vasile BUMBU    
Înregistrat cu nr. 327 

Alba Iulia,  23 noiembrie  2018 



Anexa la Proiectul de hotărâre a   

Consiliului Județean Alba nr. 327 din 23 noiembrie 2018  

 

 

 

 

 

Datele de identificare a tronsonului de drum din 

DJ 670C: Săsciori (DN 67C) - Dumbrava - Cîlnic  

care se predă temporar în administrarea Consiliului Local al Comunei Săsciori   

 

 

 

 

Denumirea drumului Localizare 
Poziţie 

kilometrică 

Lungime 

km 

DJ 670C: Săsciori (DN 67C) - 

Dumbrava - Cîlnic 
Intravilan localitatea Săsciori   0+000 - 0+374 0,374 

 

 

 

Comisia specială de inventariere  

a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba: 

 

Preşedinte:  Secretar:     Membri: 

 

Ion DUMITREL  Vasile BUMBU       Voichița Maria COMAN  

         Marian Florin AITAI  

         Ioan BODEA  

        Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul 

Local al Comunei Săsciori, a tronsonului din drumul județean DJ 670C: Săsciori (DN 

67C) - Dumbrava - Cîlnic, aflat  în intravilanul localității Săsciori, în vederea 

modernizării 

 

 

 

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene şi locale, în concordanță 

cu normele europene pentru această categorie de drumuri, constituie o prioritate a Consiliului 

Judeţean Alba. Strategia de dezvoltare a reţelei de drumuri are la bază în primul rând asigurarea 

circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi confort, asigurarea circulaţiei între oraşe şi 

municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comuna.  

Sectoarele de drum județean situate în intravilanul localităţilor se suprapun, în general 

cu străzi ale localităților rurale. Situație similară se regăsește și pe DJ 670C: Săsciori (DN 67C) 

- Dumbrava - Cîlnic. Conform inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Alba, drumul județean DJ 670C: Săsciori (DN 67C) - Dumbrava - Cîlnic se află 

cuprins în domeniul public al județului Alba, la poziția cu nr. crt. 65, având lungimea de 6,700  

km.     

Prin Hotărârea nr. 88/30 octombrie 2018 Consiliul Local al Comuna Săsciori  solicită 

preluarea temporară în administrare a tronsonului din drumul județean DJ 670C: Săsciori (DN 

67C) - Dumbrava - Câlnic, aflat în intravilanul localității Săsciori, în vederea realizării unor 

lucrări de modernizare a străzilor din Comuna Săsciori. 

Starea tehnică generală a spațiilor adiacente străzilor, implicit al drumului județean DJ 

670C, respectiv trotuarele, acostamentele, șanțurile și rigolele din localitățile mai sus 

menționate, denotă o degradare continuă, care în pofida lucrărilor de întreținere executate de 

administratorii străzilor nu satisfac condițiile minime de confort și siguranță a circulației rutiere 

și pietonale impuse de normele naționale și internaționale în vigoare. 

Față de cele expuse mai sus propun darea temporară în administrare a tronsonului din 

drumul județean DJ 670C: Săsciori (DN 67C) - Dumbrava - Cîlnic, aflat în intravilanul 

localității Săsciori, în vederea realizării unor lucrări de modernizare, respectiv amenajarea de 

podețe, rigole și trotuare. 

 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, ale art. 41 

alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, iniţiez 

proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 327 din  23 noiembrie 2018. 

 

  

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 23572 /23.11.2018  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul 

Local al Comunei Săsciori, a tronsonului din drumul județean DJ 670C: Săsciori (DN 

67C) - Dumbrava - Cîlnic, aflat  în intravilanul localității Săsciori, în vederea 

modernizării 

 

 

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. 

Conform Ordonanței 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. 

Consiliul Local al comunei Săsciori solicită prin Hotărârea nr. 88/30.10.2018 preluarea 

temporară în administrare a tronsonului din drumul județean DJ 670C: Săsciori (DN 67C) - 

Dumbrava - Cîlnic, aflate în intravilanul localității Săsciori, în vederea realizării unor lucrări de 

modernizare, respectiv realizarea de lucrări de podețe, rigole și trotuare. 

Conform art. 11 alin 1 din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Drumurile de interes naţional, judeţene 

şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte şi sunt considerate continue şi 

atunci când traversează localităţile, servind totodată şi ca străzi.”, în consecință tronsonul de 

drum județean care traversează intravilanul localității Săsciori  își păstrează categoria 

funcțională de drum județean, dar, în același timp servește și ca stradă. 

În conformitate cu art. 22^1 alin. (3) din  Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede „Pentru 

realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul 

unor localităţi pot fi preluate temporar în administrarea autorităţilor administraţiei publice 

locale, la solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului”, Consiliul Local al 

comunei Săsciori  poate prelua în administrare, temporar, tronsonul din drumul județean DJ 

Săsciori (DN 67C) - Dumbrava - Câlnic, aflate în intravilanul localității Săsciori  în vederea 

realizării unor lucrări de modernizare, respectiv amenajarea de podețe, rigole și trotuare. 

Tronsonul de drum județean care se predă temporar Consiliului Local al Comunei 

Săsciori  este situat în intravilanul localității Săsciori, și este cuprins între km 0+000 - 0+374, în 

lungime de 0,374 km. 

Conform prevederilor art. 22^1 alin. (4) din  Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei 

Săsciori  are obligaţia respectării următoarelor condiţii: să nu modifice traseul drumului şi să nu 

impună restricţii de circulaţie fără acordul administratorului iniţial al drumului; să respecte 

normele de proiectare şi de execuţie cel puţin pentru categoria drumului care a fost preluat; să 

aibă acordul prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul pentru 

reabilitare sau modernizare; … să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, 

autorizarea amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului; să nu modifice încadrarea 

drumului din punctul de vedere al capacităţii portante, fără acordul administratorului iniţial al 

drumului.  



Conform prevederilor art. 22^1 alin. 8 din  Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „după 

recepţia finală a lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit administratorului sau autorităţilor 

administraţiei publice locale de care au aparţinut.”, după recepția finală a  lucrărilor de 

reabilitare și modernizare a tronsonului de drum județean identificate mai sus, acest tronson va 

reveni Consiliului Județean Alba. 

Față de cele mai sus precizate propun adoptarea proiectul de hotărâre inițiat în 

considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea 

nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare și ale art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea domeniului public al  judeţului. 

 

 

 

 

 

 

             DIRECTOR EXECUTIV, 

       Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef Serviciu          

                                                                                                                Paul Silviu Todoran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Radu Octavian Neag. 

 



 

 
 

 



 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării Proiectului „Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor” aprobat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 

Prioritatea de investiție 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de 

înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de 

proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS.4.5, 4.14 – Reducerea numărului de 

copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali,  

Cod SMIS 2014+: 127169 

 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării 

Proiectului „Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” aprobat spre 

finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: 

Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv: Creșterea accesului la 

servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de 

interes general; 

 - raportul de specialitate nr. 23530/22 noiembrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

şi al Serviciului accesare şi coordonare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

- Ghidului solicitantului – condiții generale pentru accesarea fondurilor, Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului – condiții specifice, Reducerea numărului de copii și tineri 

plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali pentru accesarea 

fondurilor, al Programului Operațional Capital Uman 2014-2020; Apel de proiect 4/PI9.iv/OS 

4.5&4.14 

- Acordului de principiu al Consiliului Județean Alba nr. 20883/18 octombrie 2018 

privind implicarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba ca 

partener în cadrul proiectului; 

- Acordului de parteneriat nr. 15570 din 1 noiembrie 2018 încheiat între Autoritatea 

Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și 47 de parteneri, dintre care 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba este al 23–lea partener. 

- Contractului de Finanțare nr. 83109 din 8 noiembrie 2018 privind acordarea 

finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr. 127169, intitulat „Team-UP: 

Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” 

           Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 - art. 35 din Legea nr. 273/2006 finanţelor publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 

 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 implementarea Proiectului „Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-

2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de 

investiție 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, 

inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte 

POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS.4.5, 4.14 – Reducerea numărului de copii și 

tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali, Cod SMIS 

2014+: 127169. 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului de 21.848.556,60 lei, care revine 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba - partener 23 în cadrul 

proiectului. 

Art. 3. Se aprobă alocarea sumei de 436.978,60 lei, reprezentând contribuția Județului 

Alba de 2% din bugetul alocat partenerului 23 - Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba prin proiect. 

Art. 4. Se aprobă suportarea din bugetul local al Județului Alba a cheltuielilor 

neeligibile care pot surveni în perioada implementării proiectului. 

Art. 5. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete și al Serviciului accesare şi coordonare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. 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, Direcției juridică și relații publice, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete și Serviciului accesare şi coordonare proiecte din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                 AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL              Vasile BUMBU    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 328 

Alba Iulia,  23 noiembrie 2018 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului „Team-UP: Progres 

în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” aprobat spre finanțare în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și 

combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv - Creșterea accesului la servicii 

accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de 

interes general, Apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS.4.5, 4.14 – 

Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de 

asistenți maternali, Cod SMIS 2014+: 127169 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat 2014-2020, Recomandările 

Specifice de Țară 2014, cu Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, 

cu Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului și cu Programul 

Național de Reformă, privind accelerarea reformelor în sectorul sănătății și continuării reformei 

asistenței sociale, intervențiile din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, 

Priorității de investiții 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de înaltă 

calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general urmăresc 

dezinstituționalizarea copiilor prin închiderea centrelor de plasament clasice și prin asigurarea 

tranziției îngrijirii acestora în comunitate, prin dezvoltarea serviciilor destinate prevenirii 

separării de familie. 

Dezinstituționalizarea nu poate fi asigurată decât prin dezvoltarea capacității comunității 

de a sprijini familiile în creșterea și îngrijirea copiilor, astfel încât separarea copiilor de familie 

să fie prevenită și numărul copiilor care intră în sistemul instituțional să fie redus. Pentru a 

accelera dezinstituționalizarea este nevoie de sprijin suplimentar în vederea dezvoltării 

serviciilor alternative la îngrijirea în instituția clasică și a serviciilor comunitare. 

Una din oportunitățile soluționării acestui aspect este finanțarea din fonduri 

nerambursabile prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 ce vizează reducerea 

numărului copiilor instituționalizați prin consolidarea rețelei de asistenți maternali.  

Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei,  Prioritatea de Investiție 

9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de înaltă calitate, inclusiv 

asistență medicală și servicii sociale de interes general, din cadrul Programului Operațional 

Capital Uman 2014-2020, răspunde nevoilor în ceea ce privește dezinstituționalizarea copiilor 

prin dezvoltarea serviciilor alternative de a celor destinate prevenirii separării de familie. 

Prin inițiativa Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție la care s-a 

alăturat și Consiliul Județean Alba prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba de a depune un proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-

2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv 

- Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență 

medicală și servicii sociale de interes general, ce vizează creșterea calității sistemului de 

asistență socială prin îmbunătățirea competențelor profesionale ale specialiștilor și dezvoltarea 

rețelei de asistenți maternali profesioniști. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.657.162.612,32 lei din care valoarea 

totală eligibilă care revine Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

este de 21.848.556,60 lei iar Consiliul Județean Alba va aloca suma de 436.978,60 lei, 

reprezentând contribuția de 2% din bugetul alocat partenerului 23 - Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba prin proiect. 

Sustenabilitatea proiectului se va realiza prin consolidarea rețelei de asistenți maternali 

profesioniști la nivelul Județului Alba, prin programe de formare profesională continuă a 



asistenților maternali și a specialiștilor și prin dezvoltarea de procedurilor și a instrumentelor în 

domeniul protecției copilului  

Faţă de aspectele mai sus arătate, iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea 

implementării Proiectului „Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” 

aprobat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa 

prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv - Creșterea 

accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și 

servicii sociale de interes general. 

. 

  

 

PREȘEDINTE 

Ion DUMITREL 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE şi 

SERVICIUL ACCESARE ŞI COORDONARE PROIECTE   

Nr. 23.530 / 22.11.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ”Team-UP: Progres 

în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” aprobat spre finanțare în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și 

combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv - Creșterea accesului la servicii 

accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de 

interes general, Apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS.4.5, 4.14 – 

Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de 

asistenți maternali, 

 Cod SMIS 2014+: 127169 

 

 

Una dintre reformele majore asumate de sistemul național de asistență socială a fost cea 

din domeniul protecției copilului și a constat inițial în restructurarea și închiderea instituțiilor 

de tip vechi și identificarea și dezvoltarea unor soluții alternative în acest sens. Pentru perioada 

2014-2020, România și-a luat angajamentul sa asigure trecerea de la instituții de tip rezidențial 

la servicii comunitare: case de tip familial, centre de zi, servicii comunitare medicale și sociale 

integrate, extinderea rețelei de asistență maternală, etc., care în continuare sunt insuficient 

dezvoltate. 

Având în vedere Recomandările Specifice de Țară pentru România 2014, prevăzute în 

Programul Național de Reformă 2014, referitoare la „accelerarea tranziției de la îngrijirea 

instituțională la îngrijirea alternativă pentru copiii lipsiți de îngrijire părintească”, prin 

acțiunile sprijinite de Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 se pune accentul, pe de 

o parte, pe prevenirea separării copilului de familie, iar pe de altă parte, pe 

dezinstituționalizarea copiilor aflați în îngrijire în centrele de plasament clasice, care nu pot 

oferi acestora un mediu de îngrijire cât mai apropiat de cel familial. 

Prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea 

socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de Investiție 9.iv - Creșterea accesului la servicii 

accesibile, sustenabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de 

interes general se are în vedere dezinstituționalizarea copiilor prin închiderea centrelor de 

plasament clasice și prin asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate, prin dezvoltarea 

serviciilor destinate prevenirii separării de familie. Prin apelul de proiecte 

POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS.4.5, 4.14 – Reducerea numărului de copii și 

tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali, programul sprijină 

dezvoltarea și introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme și îmbunătățirea 

competențelor profesioniștilor din sistemul de protecția copilului și dezvoltarea rețelei de 

asistenți maternali. 

În acest sens, Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție prin adresa nr 

14407/DGASPC/SSP/cc/12.10.2018 a invitat Direcția Generală de Asistență și Protecția 

Copilului Alba de a participa în calitate de partener alături de celelalte direcții din țară la 

depunerea unui proiect pentru reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin 

consolidarea rețelei de asistenți maternali. 

În consecință, Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Alba a solicitat 

Consiliului Județean Alba prin adresa nr. 20857/18.10.2018 să își exprime acordul de principiu 

privind implicarea ca partener în cadrul proiectului, acord obținut prin adresa nr. 

20883/18.10.2018 a Consiliul Județean Alba. 

În acest context, Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție în 

parteneriat cu Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Alba și alte 46 de entități 

(Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul fiecărui județ și a 

sectoarelor municipiului București) a depus proiectul  ”Team-UP: Progres în calitatea 



îngrijirii alternative a copiilor” spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de 

investiție 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv 

asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte 

POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS.4.5, 4.14 – Reducerea numărului de copii și 

tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali.  

Prin Decizia nr. 80936/05.11.2018 a Direcției Generale Programe Europene Capital 

Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a fost admisă cererea de finanțare, iar în 

data de 08.11.2018 a fost semnat Contractul de finanțare înregistrat sub nr. 83109. 

Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială şi 

a numărului de asistenţi maternali profesioniști la nivelul comunităţii, prin introducerea de 

instrumente şi proceduri şi prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din 

sistem. În vederea creşterii calității activității acestora, vor fi elaborate proceduri operaţionale, 

care vor fi aplicabile şi obligatorii în activitatea desfăşurată de asistenţii maternali. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

- creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială prin dezvoltarea şi introducerea 

unui set de proceduri operaţionale destinat activităţii desfăşurate de asistenţii 

maternali, prin susţinerea unui program de formare profesională, elaborat în cadrul 

proiectului şi destinat specialiştilor în domeniu şi prin crearea unei platforme 

digitale la nivel naţional ce va conţine module esenţiale de educaţie digitală și,  

- creşterea numărului de asistenţi maternali la nivelul comunităţii. 

Principalele activități ale Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Alba în 

cadrul proiectului sunt următoarele: 

- Susținerea programului de formare profesională destinat asistenților maternali și 

personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției 

speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie, 

- Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali, 

- Achiziționarea produselor și serviciilor necesare bunei implementări a proiectului, 

- Asigurarea resurselor materiale proprii din partea Direcției: spații implementare 

proiect, mobilier, rețea de comunicații. 

Proiectul are două componente și anume partea de trecut care are în vedere plata 

salariilor asistenților maternali în perioada 2014-2018 și partea de viitor care presupune 

angajarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba a unui 

număr de 7 asistenți maternali profesioniști în fiecare an, în perioada 2019-2023. În ceea ce 

privește decontarea salariilor asistenților maternali profesioniști în perioada 2014-2018, un 

procent de 85% se va plăti din fonduri europene statului român, iar din 85% un procent de 10% 

va fi direcționat către fiecare consiliu județean. Salariile asistenților maternali profesioniști 

asigurate de CJ Alba prin DGASPC Alba în perioada anterioară (2014-2018) au fost de 

12.077.864 lei, iar 1.026.618,4 lei se vor întoarce prin proiect în bugetul Consiliului Județean 

Alba. 

Perioada de implementare a proiectului este de 120 luni și cuprinde perioada de 

desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare (2014-

2018) și respectiv după semnarea Contractului de Finanțare până în 2023, conform regulilor de 

eligibilitate a cheltuielilor. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.657.162.612,32 lei, din care valoare 

totală eligibilă care revine Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

este de 21.848.556,60 lei, care cuprinde: 

- 18.447.902,78 reprezentând valoarea eligibilă nerambursabila din FSE; 

- 2.963.675,22 reprezentând valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național; 

- 436.978,60 reprezentând valoarea co-finanţării eligibile a Consiliului Județean Alba 

de 2%. 

Sustenabilitatea proiectului se va realiza pe trei paliere: prin consolidarea rețelei de 

asistenți maternali profesioniști unde se va pune accent pe menținerea în sistem a noilor 

asistenți maternali angajați prin proiect pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizarea 

implementării proiectului;  prin programele de formare profesională continuă a asistenţilor 

maternali în baza programului de formare elaborat prin proiect și prin dezvoltarea procedurilor/ 

instrumentelor/ mecanismelor/ reglementărilor în domeniu. 

 



Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 2 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, precum şi cele menţionate mai 

propunem spre aprobare implementarea proiectului ”Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor” selectat spre finanţare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de 

investiție 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv 

asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte 

POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS.4.5, 4.14 – Reducerea numărului de copii și 

tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali, Cod SMIS 2014+: 

127169 

 

 

 

 

Director executiv,    

Marian AITAI  

Şef serviciu,       

Lenica BUCUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

care are ca obiect încetarea contractului de mandat și revocarea din funcțiile de 

administratori propuși 

 

 

 

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

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat 

special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA care are ca obiect încetarea contractului de mandat și 

revocarea din funcțiile de administratori propuși; 

 - raportul de specialitate nr.  23716/26 noiembrie 2018 al Direcției dezvoltare și bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 6035/26 noiembrie 2018 a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 23711/26.11.2018;  

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 309/19 octombrie 2017 privind desemnarea 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Drumuri şi 

Poduri Locale Alba SA; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 184/27 octombrie 2016 privind propunerea 

candidaţilor pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie al Societăţii „Drumuri 

şi Poduri Locale Alba” S.A; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 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 acordă mandat special doamnei Paraschiva HORVAT în calitate de  

reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA în vederea exercitării dreptului de vot favorabil în numele și pe seama 

Județului Alba cu privire la aprobarea încetării contractului de mandat și revocarea din funcțiile 

de administratori propuși prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 184/27 octombrie 2016, 

și Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 112/26 aprilie 2018, începând cu data de 1 

decembrie 2018.  

Art. 2. Se acordă mandat special doamnei Paraschiva HORVAT în calitate de  

reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA în vederea exercitării dreptului de vot favorabil în numele și pe seama 

Județului Alba cu privire la aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății „Drumuri şi 



Poduri Locale Alba” SA, în sensul reducerii numărului membrilor Consiliului de Administrație 

de la 5 la 3. 

Art. 3. În temeiul prezentei hotărâri se vor efectua modificările corespunzătoare la 

Oficiul Registrului Comerțului.  

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  încredinţează  reprezentantul 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale 

Alba” SA, doamna Paraschiva HORVAT. 

Art. 5. 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, Societății 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, doamnei Paraschiva HORVAT,  Direcției juridică și 

relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                         AVIZAT 

       VICEPREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

           Marius Nicolae HAȚEGAN                 Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr.  329 

Alba Iulia,  26 noiembrie  2018 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA care are ca obiect încetarea contractului de mandat 

și revocarea din funcțiile de administratori propuși 

 

 

 

 

Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. funcţionează ca persoană juridică cu 

capital integral deţinut de Judeţul Alba  şi are ca obiect de activitate principal executarea 

lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi 

exploatarea acestora). 

În prezent societatea este administrată conform sistemului unitar, consiliul de 

administrație fiind format din 5 membri. 

Consiliul Județean Alba în calitate de acționar unic la societatea Drumuri și Poduri Alba 

SA, exercita toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, prin reprezentantul 

mandatat.  

Prin adresa nr. 6035/26 noiembrie 2018, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 23711/26 noiembrie 2018, Societatea Drumuri și Poduri Locale Alba SA comunică 

Adunării Generale a Acționarilor solicitările membrilor consiliului de administrație  privind 

încetarea mandatului. 

Potrivit prevederilor  art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul societăților 

administrate conform sistemului unitar, consiliul de administrație poate fi format din 3-7 

membrii, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților.  

            În acest sens se propune reducerea numărului membrilor consiliului de administrație de 

la 5  la 3 administratori cu  modificarea Actului constitutiv al societății, în consecință 

Astfel, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 309 din 19 octombrie 2017 de 

numire a reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor, se impune 

acordarea unui mandat special doamnei Paraschiva HORVAT, reprezentant al Judeţului Alba 

pentru aprobarea încetării mandatului de administratori, revocarea acestora și modificarea 

Actului constitutiv al societății.  

Ţinând cont de cele prezentate mai sus vă supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de 

hotărâre  înregistrat cu nr. 329 din 26 noiembrie 2018 privind  acordarea unui mandat special 

doamnei Paraschiva HORVAT, reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA,  în forma prezentată în prezentul 

proiect de hotărâre. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Marius Nicolae HAȚEGAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

Nr. 23716/26.11.2018 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA care are ca obiect încetarea contractului de mandat 

și revocarea din funcțiile de administratori propuși 

 

 

 

Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA funcţionează ca persoană juridică cu 

capital integral deţinut de Judeţul Alba  şi are ca obiect de activitate principal executarea 

lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi 

exploatarea acestora). 

În prezent societatea este administrată conform sistemului unitar, consiliul de 

administrație fiind format din 5 membri. 

Consiliul Județean Alba în calitate de acționar unic la societatea Drumuri și Poduri Alba 

SA, exercita toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, prin reprezentantul 

mandatat.  

Potrivit Contractului de mandat, anexă a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.309 din 

19 octombrie 2017, reprezentantul Judeţului Alba în  Adunarea Generală a Acţionarilor, 

monitorizează și evaluează performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura că sunt 

respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății. 

Prin adresa nr. 6035/26.11.2018, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

sub nr. 23711/26.11.2018, societatea Drumuri și Poduri Locale Alba SA comunică Adunării 

Generale a Acționarilor solicitările membrilor consiliului de administrație  privind încetarea 

mandatului. 

Potrivit prevederilor  art.28, al Ordonanței de Urgență a Guvernului. nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare, în cazul societăților administrate conform sistemului unitar, consiliul de 

administrație este format din 3-7 membrii, persoane fizice sau juridice, cu experiență în 

îmbunătățirea performanței societăților. 

            În acest sens se propune reducerea numărului membrilor consiliului de administrație de 

la 5  la 3 administratori cu  modificarea Actului constitutiv al societății, în consecință 

            Astfel, în baza hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.309 din 19 octombrie 2017 de 

numire a reprezentantul Judeţului Alba în  Adunarea Generală a Acţionarilor, se impune 

acordarea unui mandat special doamnei Paraschiva HORVAT, reprezentant al Judeţului Alba 

pentru aprobarea încetării mandatului de administratori, revocarea acestora și modificarea 

Actului constitutiv al societății.  

         Având în vedere aspectele de mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre 

aprobare proiectul de hotărâre în forma expusă. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marian AITAI 
 

















ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREȘEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA care are ca 

obiect propunerea în funcția de administratori provizorii la Societatea „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA 

 

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

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat 

special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA care are ca obiect propunerea în funcția de administratori 

provizorii la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA; 

 - raportul de specialitate nr. 23717/26 noiembrie 2018 al Direcției dezvoltare și bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 309/19 

octombrie 2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 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 propun în funcția de administratori provizorii la Societatea „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA, începând cu data 1 decembrie 2018, până la finalizarea procedurii de 

selecție,  doamna Diana LUDOȘAN, doamna Dana GĂISEANU și domnul Constantin 

TALPAS.  

Art. 2. Se acordă mandat special doamnei Paraschiva HORVAT în calitate de  

reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA pentru numirea doamnei Diana LUDOȘAN, a doamnei Dana 

GĂISEANU și a domnului    Constantin TALPAS  în funcția de administratori provizorii  până 

la finalizarea procedurii de selecție, pentru semnarea contractelor de mandat și stabilirea 

indemnizației fixe lunare în cuantum de 500 lei brut.  

Art. 3. În temeiul prezentei hotărâri se vor efectua modificările corespunzătoare la 

Oficiul Registrului Comerțului.  

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  încredinţează  reprezentantul 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale 

Alba” SA, doamna Paraschiva HORVAT. 

Art. 5. 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, Societății 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, doamnei Paraschiva HORVAT,  Direcției juridică și 

relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                     AVIZAT 

       VICEPREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                      Marius Nicolae HAȚEGAN                   Vasile BUMBU  

Înregistrat cu nr.  330 

Alba Iulia,  26 noiembrie 2018 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri 

Locale Alba” SA care are ca obiect propunerea în funcția de administratori provizorii la 

Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

 

 

 

Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. funcţionează ca persoană juridică cu 

capital integral deţinut de Judeţul Alba  şi are ca obiect de activitate principal executarea 

lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi 

exploatarea acestora). 

Societatea este administrată conform sistemului unitar, consiliul de administrație fiind 

format din 3 membri. 

 Funcțiile de administratori  la Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA au devenit 

vacante. 

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare, prevede posibilitatea  convocării adunării generale a 

acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la 

finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, durata mandatului fiind de 4 luni, cu 

posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. Cel puţin doi dintre 

membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă 

în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani și nu poate 

fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din 

cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. 

În acest sens propunem numirea doamnei Diana LUDOȘAN, a doamnei Dana 

GĂISEANU și a domnului Constantin TALPAȘ, în funcția de administratori provizorii, până la 

finalizarea procedurii de selecție. 

Consiliul Județean Alba în calitate de acționar unic la Societatea Drumuri și Poduri 

Locale Alba SA, exercita toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, prin 

reprezentantul mandatat.  

Astfel, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 309 din 19 octombrie 2017 de 

numire a reprezentantul Judeţului Alba în  Adunarea Generală a Acţionarilor, se impune 

acordarea unui mandat special doamnei Paraschiva HORVAT, reprezentant al Judeţului Alba 

pentru  numirea administratorilor provizorii, pentru semnarea contractelor de mandat și 

stabilirea indemnizației fixe lunare în cuantum de 500 lei brut.   

Ţinând cont de cele prezentate mai sus vă supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de 

hotărâre  înregistrat cu nr. 330 din  26 noiembrie 2018 privind  acordarea unui mandat special 

doamnei Paraschiva HORVAT, reprezentant al Judeţului Alba în  Adunarea Generală a 

Acţionarilor la Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA,  în forma prezentată în prezentul 

proiect de hotărâre. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Marius Nicolae HAȚEGAN 
 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

Nr. 23717/26 noiembrie 2018 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri 

Locale Alba” SA care are ca obiect propunerea în funcția de administratori provizorii la 

Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

 

 

Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA funcţionează ca persoană juridică cu 

capital integral deţinut de Judeţul Alba  şi are ca obiect de activitate principal executarea 

lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi 

exploatarea acestora). 

  Funcțiile de administratori  la societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA au devenit 

vacante ca urmare a renunțării la mandatul încredințat. 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 

dacă vacanța determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acţionarii, 

inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară,  vor convoca, de îndată, adunarea 

generală a acţionarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administraţie 

cu administratori provizorii. În acest scop acţionarii, prin autoritatea publică tutelară, vor putea 

prezenta în adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidaţi pentru o durata a 

mandatului   de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 

6 luni, perioadă în care se va efectua selecția de noi administratori. 

Potrivit aceleiași legislații, cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie 

trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, 

contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani și nu poate fi mai mult de un membru din 

rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice 

tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. 

  

Consiliul Județean Alba în calitate de acționar unic la societatea Drumuri și Poduri 

Locale Alba SA, exercita toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, prin 

reprezentantul mandatat.  

Astfel, în baza hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.309 din 19 octombrie 2017 de 

numire a reprezentantul Judeţului Alba în  Adunarea Generală a Acţionarilor, se impune 

acordarea unui mandat special doamnei Paraschiva HORVAT, reprezentant al Judeţului Alba 

pentru  numirea de administratorilor provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție, 

potrivit propunerilor din proiectul de hotărâre. 

         Având în vedere aspectele de mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre 

aprobare proiectul de hotărâre în forma expusă. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marian AITAI 
 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba  

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 noiembrie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba, şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018;  

 - raportul de specialitate nr. 23657/26 noiembrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 104082/2018 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu privire la 

sumele aprobate pe anul 2018 pentru activitatea de neutralizare a subproduselor de origine 

animală. 

 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; 

 - H.G. nr. 848/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor 

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. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

Județului Alba 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 588.017,22 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 

383.353,04 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 253.592,07 mii lei. 

                    (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2018, se 

stabileşte în sumă de 129.760,97 mii lei”. 

3. 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 247.942,07 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 218.432,08 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. 

 4. 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 44.141,07  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

5. La articolul 9, alineatul 1 și anexa nr. 9„c” 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 Învățământ special integrat în învățământul 

de masă  - Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează 

învățământul special si alte cheltuieli conform legii bugetului de stat,  suma de  983,50 mii lei, 

conform anexei nr. 9„c” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

6. Alineatul 1 al articolului 12 se modifică și va 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”. 

7. La articolul 16 alineatul 1 se modifică  și va 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”. 

8. 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 165.395,03 mii lei, în structura 

prevăzută în anexele nr. 13„aˮ și nr. 13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”. 

9. La articolul 21 alineatul 1 se modifică, urmând a avea următorul cuprins: 

 „Art. 21. (1) Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2018, se 

stabilesc în sumă de 52.424,53  mii lei. Cheltuielile rectificate si creditele de angajament, sunt 

prevăzute în anexa nr. 16 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

10. 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”. 

11. 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 7.956,38 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”. 

 



12. Alineatele 1 și 3 ale 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”. 

13. 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 5.590,00 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”. 

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. 331 

Alba Iulia, 26 noiembrie 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 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 si 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,  ale H.G. nr.848/2018 privind alocarea unei sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2018, 

pentru echilibrarea bugetelor locale, adresa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

nr.104082/2018 privind alocare de fonduri pentru activitatea de neutralizare a subproduselor de 

origine animala, 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 pentru  activitatea 

proprie, activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – învăţământul special”, 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 activitatea 

„Transporturi”,  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. 331 din 26 noiembrie 2018 privind 

rectificarea bugetului general al judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba 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. 23.657/26 noiembrie 2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 

bugetului local al Judeţului Alba 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, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 848/31.10.2018 privind alocarea 

unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 

anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale, 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 3.106,00 mii 

lei având în vedere următoarele: 

 Suplimentarea pentru Județul Alba a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 pentru finanțarea cheltuielilor cu 

susținerea sistemului de protecție a copilului și susținerea centrelor publice pentru 

persoane adulte cu handicap; 

 Alocarea de fonduri Județului Alba reprezentând Subvenții pentru realizarea activității de 

colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală, de către 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale conform adresei nr. 104082/2018. 

iar la partea de cheltuieli în același cuantum, având în vedere cele mentionate mai sus, 

precum și fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba 

şi a ordonatorilor terţiari de credite propunerea de rectificare, este realizată pentru activitatea 

proprie, pentru „Învăţământul preuniversitar de stat – învăţământul special”, pentru  „Alte acţiuni 

în domeniul culturii, recreerii şi religiei, pentru activitatea „Transporturi”, pentru Biblioteca 

Județeană Lucian Blaga Alba Iulia și  pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba. 

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 508,40 mii lei. Rectificarea vizează la partea de venituri suplimentarea 

veniturilor proprii (Centrul de Cultură Augustin Bena Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba 

Iulia), a subvențiilor alocate din bugetul local al județului pentru finanțarea cheltuielilor curente 

(Centrul de Cultură Augustin Bena Alba Iulia), iar la partea de cheltuieli rectificarea bugetului 

ordonatorilor terțiari de credite mentionați mai sus precum și rearanjarea prevederilor bugetare 

astfel încât să nu se înregistreze plăți restante (Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, Teatrul de 

Papusi Prichindel Alba Iulia). 

De asemenea se propun modificări  în programele de activități pe anul 2018 ale Muzeului 

National al Unirii, ale Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia și ale Centrului de Cultură 

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. 331 din 26 noiembrie 2018. 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 
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