ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba
şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA S.A. Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în
Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către
Societatea APA–CTTA S.A. Alba;
- raportul de specialitate nr. 20583/15 octombrie 2018 al Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- solicitarea nr. 339/9 octombrie 2018 a Asociaţiei APA ALBA înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20300/11 octombrie 2018.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială APA–CTTA S.A. Alba;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 1969-12770/2008.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 121 și art. 123 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și
completările ulterioare);
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă includerea în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba, a
bunurilor achiziţionate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba din Fondul de Întreţinere,
Înlocuire și Dezvoltare, cuprinse în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă concesionarea către Societatea APA-CTTA S.A. Alba a bunurilor
menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre, pe durata Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, Societăţii APA–CTTA S.A 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,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ
Înregistrat cu nr. 272
Alba Iulia, 15 octombrie 2018

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 272/15 octombrie 2018

Lista
cu bunurile achiziționate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba
din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare care vor fi cuprinse în
Inventarul proprietății private a Județului Alba

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

I Denumirea mijlocului fix
Multifuncţional Laser Xerox
Versal
Copiator Multifuncţional
Versalink
US APC SMT Linie Interactive
Appliance backup ( Server)
TOTAL MIJLOACE FIXE

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Preț unitar
(lei)

Valoare de
inventar
(lei)

U.M.

Cantitatea

Buc.

1

3.050,00

3.050,00

Buc.

1

2.999,00

2.999,00

Buc.
Buc.

1
1

4.500,00
37.100,00

4.500,00
37.100,00
47.649,00

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în
Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării
acestora către Societatea APA–CTTA S.A. Alba

Proiectul de act administrativ inițiat vizează includerea unor bunuri în Inventarul
proprietăţii private a Judeţului Alba şi concesionarea acestora către Societatea APA–CTTA
S.A. Alba.
Operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. Alba are în concesiune, ca titular al
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.
1969-12770/2008, bunuri aparținând domeniului privat al Județului Alba.
Prin adresa nr. 339/9 octombrie 2018, Asociaţia APA Alba solicită Consiliului Județean
Alba includerea unor bunuri din categoria mijloacelor fixe şi obiecte de inventar, achiziţionate
de catre Societatea Comercială APA-CTTA S.A. din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi
Dezvoltare (I.I.D.), în Inventarul proprietății private a Județului Alba și concesionarea lor către
S.C. APA CTTA S.A.
Conform Capitolului II- Bunurile Concesiunii al Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APA CTTA S.A. nr. 196912770/2008 -„Dispoziţii generale”, bunurile înseamnă mijloacele fixe, dobândite sau construite
de Operator cu scopul furnizării serviciilor menţionate. Mijloacele fixe achiziţionate, după
natura lor, fac parte din categoria bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului Alba, iar
după uz, trebuie concesionate Operatorului regional de apă, S.C. APA-CTTA S.A.
Prin proiectul de hotărâre, propun ca bunurile achiziţionate să fie incluse în domeniul
privat al Judeţului Alba şi concesionate Operatorului regional de apă, încheindu-se Act
adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 1968-12770/2008.
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. 272 din 15 octombrie 2018.

PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 20583/15.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în
Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării
acestora către Societatea APA–CTTA S.A. Alba
Conform art. 91 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ”Consiliul judeţean hotărăşte darea în adminisrare,
concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a judeţului, după caz, precum şi a
serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii”.
Operatorul regional al Serviciului de alimentare cu apă potabilă a județului Alba, S.C.
APA-CTTA S.A. Alba, are în concesiune, ca titular al Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1969-12770/2008, bunuri aparținând
domeniului privat al Județului Alba. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA
transmite prin adresa nr. 339/09.10.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.
20300/11.10.2018, că Societatea Comercială APA-CTTA S.A. a achiziţionat din Fondul de
Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare bunuri din categoria mijloacelor fixe şi obiectelor de
inventar, şi anume:
 Multifuncţional Laser Xerox Versal, 1 buc. in valoare de 3.050,00 lei;
 Copiator multifuncţional Versalink, 1 buc. in valoare de 2.999,00 lei;
 US APC SMT Linie Interactive, 1 buc. in valoare de 4.500,00 lei;
 APPLINCE BACKUP ( Server), 1 buc. in valoare de 37.100,00 lei.
Conform Capitolului II- Finanţarea Lucrărilor (investiţiilor) din Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008 –
„Dispoziţii speciale- partea comună”, dividendele şi redevenţa plătite de Operator trebuie
returnate acestuia pentru a alimenta Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (denumit
fond IID). Pentru a scurta mecanismul de circulaţie al fondurilor şi pentru a asigura
eficientizarea procesului de rambursare a împrumuturilor şi realizarea de investiţii din surse
proprii, Consiliul Judeţean Alba în calitate de Autoritate Delegantă este de acord ca întregul
profit de distribuit după deducerea sumelor alocate la rezerve conform prevederilor legale, să
fie direct vărsate în fondul IID. Concesionarea bunurilor menţionate, către Societatea
Comercială APA-CTTA S.A. se va realiza prin Act adiţional, întocmit de Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA, care modifică Anexa 2 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1968-12770/2008.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a
dispoziţiilor art. 91 alin. 4 lit. c și ale art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul
judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va completa
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului Alba cu mijloacele fixe
achiziţionate din fondul I.I.D., iar concesionarea acestora către S.C. APA-CTTA S.A., va
permite Operatorului regional, să realizeze o mai buna gestionare a serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare, la nivelul judeţului Alba.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN
Întocmit: Andreea Maria BABIN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei
Cetatea de Baltă a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107 și DJ 142K, aflate în
intravilanul localități Cetatea de Baltă, în vederea modernizării
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în
administrarea Consiliul Local al Comunei Cetatea de Baltă a unor tronsoane din drumurile
județene DJ 107 și DJ 142K, aflate în intravilanul localități Cetatea de Baltă, în vederea
modernizării;
- raportul de specialitate nr. 20467/ 15 octombrie 2018 al Direcției gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
Ținând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cetatea de Baltă nr. 55/ 4 octombrie 2018
privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării
temporare în administrarea Consiliului Local al Comunei Cetatea de Baltă a tronsoanelor din
drumurile județene DJ 107 și 142K, aflat în intravilanul localității Cetatea de Baltă, în vederea
realizării investiției ,,Construire trotuare, șanțuri betonate pentru străzile Horea, Poștei și
Cetății din comuna Cetatea de Baltă” județul Alba.
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. 221 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 administrarea Consiliului Local al Comunei
Cetatea de Baltă, în vederea realizării de lucrărilor de modernizare, a tronsoanelor din drumurile
județene DJ 107, DJ 142K, aflate în intravilanul localități Cetatea de Baltă, identificate conform
anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Consiliul Județean Alba își exprimă acordul cu privire la lucrările „Construire
trotuare, șanțuri betonate pentru străzile Horea, Poștei și Cetății din comuna Cetatea de Baltă.
Art. 3. După recepţia finală a lucrărilor menționate la art. 2, tronsoanele din drumurile
județene menționat la art. 1 se retransmit Consiliului Județean Alba.
Art. 4. Predarea, respectiv preluarea tronsoanelor din drumurile județene menționat la
art. 1 se va face pe bază de protocol de predare – primire, încheiat atât la predarea către Consiliul
Local al Comunei Cetatea de Baltă, cât și la preluarea de către Consiliul Județean Alba.
Art. 5. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcția gestionarea patrimoniului și
Direcţia dezvoltare şi bugete 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 Cetatea de Baltă, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei gestionarea
patrimoniului și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ
Înregistrat cu nr. 273
Alba Iulia, 15 octombrie 2018

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 273 din 15 octombrie 2018

Datele de identificare ale tronsoanelor de drumuri județene
care se predau temporar în administrarea Consiliului Local al Comunei Cetatea de Baltă

Denumirea drumului

Localizare

DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac Hăpria - Straja - Berghin - Colibi Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj
- Sîncel - Lunca Târnavei - Şona Jidvei - Sântămărie - Cetatea de
Baltă –Limita jud. Mureş

Intravilan
localitatea
Cetatea de Baltă

DJ 142K:
Cetatea de Baltă (DJ 142B) Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget
- Tăuni - Valea Lungă (DN 14B)

Intravilan
localitatea
Cetatea de Baltă

Poziție
kilometrică
Km 76+064Km 76+207

Lungime
km
0,143

Km 0+072 – km
0+539

0,467

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba:
Preşedinte:
Ion DUMITREL

p.Secretar:
Director executiv,
Liliana NEGRUŢ

Membri:
p. Arhitect Sef
Victor Tudor SECARĂ
Marian Florin AITAI
Ioan BODEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul
Local al Comunei Cetatea de Baltă a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107 și DJ
142K, aflate în intravilanul localități Cetatea de Baltă, în vederea modernizării
Proiectul de act administrativ inițiat vizează darea temporară în administrarea Consiliului
Local al Comunei Cetatea de Baltă a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107 și DJ 142K,
aflate în intravilanul localității Cetatea de Baltă, în vederea realizării de lucrărilor de
modernizare și canalizare.
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 drumul județean DJ 107: Alba
Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj Sîncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă –Limita jud. Mureş,
precum și pe drumul județean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de
Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B).
Prin Hotărârea nr. 55/04.10.2018 Consiliul Local al Comuna Cetatea de Baltă solicită
preluarea temporară în administrare a tronsoanelor din drumurile județene DJ 107și DJ 142K,
aflate în intravilanul localității Cetatea de Baltă, în vederea realizării unor lucrări de
modernizare, respectiv amenajarea de trotuare și scurgere a apelor pluviale.
Față de cele expuse mai sus propun darea temporară în administrare a tronsoanelor din
drumurile județene DJ 107 și DJ 142K, aflate în intravilanul localități Cetatea de Baltă, în
vederea realizării unor lucrări de modernizare, respectiv amenajarea de trotuare și scurgere a
apelor pluviale.
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. 273 din 15 octombrie 2018.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 20467/15.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul
Local al Comunei Cetatea de Baltă a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107 și DJ
142K, aflate în intravilanul localități Cetatea de Baltă, 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 Cetatea de Baltă solicită prin Hotărârea nr. 55/04.10.2018
preluarea temporară în administrare a tronsoanelor din drumul județene DJ 107: Alba Iulia
(DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj Sîncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă –Limita jud. Mureş,
precum și din drumul județean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de
Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B), aflate în intravilanul localității Cetatea de Baltă, în
vederea realizării unor lucrări de modernizare, respectiv realizarea de trotuare și șanțuri betonate.
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 localităților aparținătoare comunei Cetatea de Baltă
își păstrează categoria funcțională de drum județean, dar, în același timp servesc și ca străzi.
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 Cetatea de Baltă poate prelua în administrare, temporar, tronsonul din drumul județean
DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare Veza - Blaj - Sîncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă –Limita
jud. Mureş, cuprins între km 76+064 - 76+207, în lungime de 0,143 km precum și din drumul
județean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni Valea Lungă (DN 14B) cuprins între km 0+072 - 0+539, în lungime de 0,467 km, aflate în
intravilanul localității Cetatea de Baltă în vederea realizării unor lucrări de modernizare,
respectiv amenajarea de trotuare și șanțuri betonate.
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
Cetatea de Baltă 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; să prezinte, odată cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de
execuţie a lucrărilor şi obligaţiile în vederea realizării.
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 tronsoanelor din drumurile județene identificate mai sus, aceste tronsoane vor
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
cu privire la avizarea închirierii de către Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, a
unui spaţiu în suprafaţă totală de 60 mp din imobilul situat administrativ în municipiul
Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la avizarea închirierii de către
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, a unui spaţiu în suprafaţă totală de 60 mp din
imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, judeţul
Alba;
- raportul de specialitate nr. 18939/24 septembrie 2018 al Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- adresa nr. 1704/12 septembrie 2018 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba
Iulia, însoțită de referatul de oportunitate, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu
nr. 18110/13 septembrie 2018.
Ținând cont de prevederile :
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 350/23 noiembrie 2017 privind aprobarea
Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al
Judeţului Alba;
- Contractului de administrare nr. 23236 – 1685/8 decembrie 2015 încheiat între
Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 119, art. 120 și art. 123 alin. 1 şi 2 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 861 alin. 3, art. 1777-1823 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu
modificările și completările ulterioare);
- art. 14, art. 15 şi art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 28 alin. 3 şi art. 67 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
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 prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se avizează închirierea de către Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia a
unui spaţiu în suprafaţă totala de 60 mp, din imobilul situat administrativ în municipiul Alba
Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba - proprietate a Județului Alba, aflat în
administrarea acestei unităţi de învățământ.
Art. 2. Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia va vira 50% din contravaloarea
chiriei în bugetul local al UAT Județul Alba.
Art. 3. Închirierea spaţiului menţionat la art. 1, se face potrivit procedurii de închiriere a
bunurilor din domeniul public al Județului Alba, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean
Alba nr. 350/23 noiembrie 2017 privind aprobarea Regulamentului de închiriere a bunurilor
imobile aflate în domeniul public sau privat al Judeţului Alba, prin licitaţie publică, organizată în
condiţiile legii.

Art. 4. Spaţiul menţionat la art. 1 se închiriază în zilele de luni-joi, în intervalul orar 160000

19 .
Art. 5. Durata contractului de închiriere este de 8 luni, cu posibilitatea prelungirii
acestuia.
Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului și
Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba; Centrului Școlar
de Educație Incluzivă Alba Iulia, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei gestionarea
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 256
Alba Iulia, 24 septembrie 2017

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la avizarea închirierii de către Centrul Școlar de
Educație Incluzivă Alba Iulia, a unui spaţiu în suprafaţă totală de 60 mp din imobilul situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba

Proiectul de act administrativ inițiat vizează avizarea închirierii de către Centrul Școlar de
Educație Incluzivă Alba Iulia a unui spaţiu din imobilul situat administrativ în municipiul Alba
Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba - proprietate a Județului Alba, aflat în
administrarea acestei unităţi de învățământ.
Prin adresa nr. 1704 din 12 septembrie 2018, însoțită de referatul de oportunitate,
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 18110 din 7 septembrie 2018, Centrul
Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia titularul dreptului de administrare constituit asupra
bunului imobil, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39,
judeţul Alba, aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, a solicitat aprobarea închirierii
unui spaţiu în suprafaţă totală de 60 mp, din imobilul identificat mai sus.
Potrivit contractului de administrare, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia are
dreptul să închirieze bunul imobil primit în administrare sau părți din acesta, numai după
obţinerea avizului Consiliului Judeţean Alba şi numai prin organizarea de licitaţie publică în
condiţiile legii.
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. 256 din 24 septembrie 2018.

PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 18939/24.09.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la avizarea închirierii de către Centrul Școlar de
Educație Incluzivă Alba Iulia, a unui spaţiu în suprafaţă totală de 60 mp din imobilul situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr.39, judeţul Alba
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, titular al dreptului de administrare
constituit asupra bunului imobil, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba, aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, a solicitat
prin adresa nr. 1704 din 12 septembrie 2018, însoțită de referatul de oportunitate, înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 18110 din 13 septembrie 2018, aprobarea închirierii
unui spaţiu în suprafaţă totală de 60 mp, din imobilul identificat mai sus, pentru perioada
01.10.2018 - 31.05.2019, în zilele de luni – vineri, între orele 1600 – 1900.
Conform art. 8 alin. 8 din contractul de administrare nr. 23.236 – 1.685/08 decembrie
2015 încheiat între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Centrul Școlar de Educație
Incluzivă Alba Iulia, administratorul bunului imobil poate închiria bunul primit în administrare
sau părți din acesta, în condițiile legii și doar cu avizul proprietarului, respectiv avizul
Consiliului Județean Alba, iar conform prevederilor art. 8 alin. 9, din același contract,
administratorul are obligația de a vira 50% din suma reprezentând chiria lunară totală, stabilită
prin contractele de închiriere încheiate cu terţii, în contul proprietarului, respectiv în contul UAT
Județul Alba.
Închirierea spațiului mai sus menționat se face prin licitație deschisă cu strigare, conform
art. 1, alin. 5, anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 178/28.10.2010 privind
aprobarea Procedurii şi a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul
public sau privat al Judeţului Alba, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba sau a
instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba „Licitaţia publică se va desfăşura după
procedura licitaţiei publice deschise cu ofertă prin strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ
oferit”. Conform art. 2 alin. 1 din anexa mai sus menționată „Organizarea licitaţiei se face de
către titularul dreptului de administrare asupra bunurilor imobile, proprietate publică a
judeţului Alba”.
De asemenea conform art. 15 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitație publică, în
condițiile legii, iar contravaloarea chiriei se împarte 50% venit la bugetul local al proprietarului
și 50% venit în bugetul administratorului, respectiv 50% din contravaloarea chiriei se constituie
venit la bugetul local al UAT Județul Alba și 50% revine Centrului Școlar de Educație Incluzivă
Alba Iulia.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a
dispoziţiilor art. 15 și art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare, precum 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 patrimoniului judeţului, va
permite închirierea de către Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia a unei suprafețe de
60 mp din imobilul aflat în administrarea acestuia.
DIRECTOR EXECUTIV
Ioan BODEA

Întocmit: Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii
la construcţii existente (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții „Amenajare depozit de ceramică veche”

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de
avizare a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Amenajare depozit de ceramică veche”;
- raportul de specialitate nr. 19232/27 septembrie 2018 al Serviciului pentru
implementarea Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba”;
Având în vedere prevederile:
- art. 14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 3 lit. f din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 20, art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii la construcţii
existente (D.A.L.I.) privind obiectivul „Amenajare depozit de ceramică veche”, situat în
municipiul Alba Iulia, Contragarda Bastionului Sf. Elisabetha - Cetatea Alba-Carolina
(spaţiul nr. 5) cu indicatorii tehnico-economici cuprinşi în anexa - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Serviciului pentru
implementarea Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul Secretarului Județului Alba, prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică
şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului și Serviciului
pentru implementarea Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 263
Alba Iulia, 28 septembrie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
VASILE BUMBU

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 263 din 28 septembrie 2018

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
„Amenajare depozit de ceramică veche”

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Amenajare depozit de ceramică veche”
2. Amplasamentul obiectivului: JUDEŢUL ALBA, teritoriul administrativ Municipiul
Alba Iulia
3. Beneficiarul investiției: JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA
4. Proiectant: SC ARHING SRL Tîrgu Mureş
5. Indicatori tehnico - economici:
 valoarea totală a investiţiei este de 1.374.348,25 lei cu TVA inclus,
din care valoarea C+M este de 1.053.784,27 lei
 realizare spaţiu de depozitare vizitabil pentru piesele de ceramică veche
 spaţiu atelier şcoală de restaurare obiecte de ceramică
laborator restaurare piese de ceramică veche
amenajare platformă ca spaţiu destinat expoziţiilor exterioare, lapidarium, etc.
 durata de realizare a investiției: 18 luni
 suprafaţa ocupată definitiv : 1071 mp

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
VASILE BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţia de avizare a lucrărilor de
intervenţii la construcţii existente (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții „Amenajare depozit de ceramică veche”
Spaţiul nr. 5 cu indicativul M6C2, şanţurile Fortificaţiei de tip Vauban Cetatea Alba
Carolina, Contragarda Bastionului Sf. Elisabetha, unde se doreşte amenajarea depozitului de
ceramică veche, este situat în intravilanul municipiului Alba Iulia, domeniul public al
municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Judeţean Alba conform Contractului de
administrare nr. 49121/2017. Acesta este inclus în listele monumentelor istorice Ansamblul
fortificaţiei Cetatea Alba Carolina - cod LMI: AB-II-a-A-00088 datat din 1714-1739 Contragarda Bastionului Sf. Elisabetha, înscris în CF nr. 81842 cu nr. cadastral 81842-C3.
Prin elaborarea acestui proiect se urmăreşte realizarea unui spaţiu de depozitare vizitabil
pentru piese de ceramică veche descoperite în urma săpăturilor efectuate în şantierele
arheologice de către arheologii de la Muzeul Naţional al Unirii Alba, un spaţiu expoziţional,
spaţiu pentru atelier şcoală de restaurare şi a unui laborator de restaurare ceramică.
În atelier vizitatorii pot participa, sub coordonarea specialiştilor în restaurare de la
Muzeul Naţional al Unirii, la restaurarea obiectelor de ceramica veche.
Laboratorul este necesar pentru restaurarea pieselor de ceramică veche care presupune
curăţiri mecanice, chimice, asamblări cu ajutorul unor adezivi, completări ale zonelor care
lipsesc.
Se va prevedea un grup sanitar adaptat si pentru persoane cu dizabilităţi.
Se impune şi realizarea unei platforme înierbată la partea superioară ravelinului inclusiv
zonă de circulaţie pietonală dalată precum şi amenajările minimale necesare realizării unui spaţiu
exterior folosit pentru activităţi culturale multiple.
Prin amenajarea depozitului de ceramică veche se estimează un număr de aproximativ
300 vizitatori/săptămână (funcţie de numărul de turişti care vizitează Cetatea Alba Iulia)
Durata minimă de funcţionare apreciată este de 25 ani conform Contractului de
Adminstrare nr. 49121/2017, cu posibilitatea prelungirii acestuia.
Valoarea totală a investiţiei este de 1.374.348,25 lei, cu TVA inclus, din care valoarea
C+M este de 1.053.784,27 lei , conform Devizului general întocmit de către SC ARHING SRL
Tg. Mureş care este proiectantul lucrării.
Faţă de cele de mai sus, având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 91 alin. 3 lit. f
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile şi
completarile ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobarea Consiliului Judeţean Alba
Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente (D.A.L.I.) şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare depozit de ceramică
veche”.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN
Serviciul pentru implementarea Programului Alba-România 100
Nr. 19232/ 27.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţia de avizare a lucrărilor de
intervenţii la construcţii existente (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții „Amenajare depozit de ceramică veche”

Spaţiul nr. 5 cu indicativul M6C2, situat în şanţurile Fortificaţiei de tip Vauban Cetatea
Alba Carolina, Contragarda Bastionului Sf. Elisabetha, unde se doreşte amenajarea depozitului
de ceramică veche, este situat în intravilanul municipiului Alba Iulia, domeniul public al
municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Judeţean Alba conform Contractului de
administrare nr. 49121/2017. Acesta este inclus în listele monumentelor istorice Ansamblul
fortificaţiei Cetatea Alba Carolina – cod LMI: AB-II-a-A-00088 datat din 1714 - 1739 –
Contragarda Bastionului Sf. Elisabetha, înscris în CF nr. 81842 cu nr. cadastral 81842-C3.
Se propun următoarele lucrări :
a) – restaurare tunel acces la partea superioară (platforma de tragere) inclusiv demolarea zonelor
de pereţi beton şi suprabetonări;
b) – restaurare goluri şi ambrazuri de orice fel;
c) – restaurare materiale de construcţie originale puse în operă, cărămidă, piatră la structuri pe
feţe interioare/exterioare;
d) – restaurare şi conservare materiale de construcţie originale: zidării din piatră, zidării
interioare/exterioare din cărămidă, elemente decorative din piatră, pozate pe faţa de zidărie a
urechii bastionului studiat; idem la elevaţia placată cu plăci de piatră fasonată montată fără
rosturi; lucrări de restaurare portal interior piatră; restaurări ambrazuri ferestre de tragere şi uşă
de acces;
e) – completări/restaurare/reîntregire ancadramente la goluri de orice fel (uşă/ferestre) – material
de lucru calcar de Podeni racordat în plumb la ancadramente;
f) – restaurare zone tencuieli originale;
g) – pozare pardoseli termorezistente la cota originală de călcare;
h) – recondiţionare golurile de ventilaţie naturale; Ele vor fi prevăzute cu clapete şi site de
factură modernă pentru închidere pe timpul anotimpului rece
i) - se va amenaja un spaţiu de depozitare vizitabil pentru piese de ceramică veche descoperite în
urma săpăturilor efectuate în şantierele arheologice de către arheologii de la Muzeul Naţional al
Unirii Alba;
j) - un spaţiu expoziţional;
k) - spaţiu pentru atelier şcoală de restaurare unde vizitatorii pot participa, sub coordonarea
specialiştilor în restaurare de la Muzeul Naţional al Unirii, la restaurarea obiectelor de ceramică
veche
l) - un laborator de restaurare ceramică este necesar pentru restaurarea pieselor de ceramică
veche care presupune curăţiri mecanice, chimice, asamblări cu ajutorul unor adezivi, completări
ale zonelor care lipsesc.
m) - grupuri sanitare/sexe/public adaptate şi pentru persoane cu dizabilităţi.
n) – realizare platformă înierbată la partea superioară ravelinului inclusiv zonă de circulaţie
pietonală dalată precum şi amenajările minimale necesare realizării unui spaţiu exterior folosit
pentru activităţi culturale multiple.
Investiţia realizată va oferi servicii de informare, cultură, educaţie și turism pentru tinerii și
publicul larg atât de pe raza municipiului Alba cât și la nivel național. Se doreste și integrarea
acestui obiectiv restaurat și funcționalizat în sistemul de turism cultural internațional.
Aici se vor expune piese de patrimoniu mobil – obiecte ceramice descoperite cu ocazia
săpăturilor arheologice anterioare in situ.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției “Amenajare depozit de ceramică
veche” sunt:
- valoarea totală a investiţiei este de 1.374.348,25 lei, cu TVA inclus, din care valoarea
C+M este de 1.053.784,27 lei
 realizare spaţiu de depozitare vizitabil pentru piesele de ceramică veche
 spaţiu atelier şcoală de restaurare obiecte de ceramică
laborator restaurare piese de ceramică veche
amenajare platformă ca spaţiu destinat expoziţiilor exterioare, lapidarium, etc.
 durata de realizare a investiției: 18 luni
 suprafaţa ocupată definitiv : 1071 mp
Prin amenajarea depozitului de ceramică veche se estimează un număr de aproximativ
300 vizitatori/săptămână (funcţie de numărul de turişti care vizitează Cetatea Alba Iulia)
Durata minimă de funcţionare apreciată este de 25 ani conform Contractului de
Adminstrare nr. 49121/2017, cu posibilitatea prelungirii acestuia.
Faţă de cele arătate mai sus, Serviciul pentru implementarea Programului Alba - România
100, propune aprobarea de către Consiliul judetean Alba a Documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţii la construcţii existente (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Amenajare depozit de ceramică veche”.

Administrator public,
Dan Mihai POPESCU

Întocmit,
Daniela DOCAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului - monument istoric,
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, bd. Ferdinand I, nr. 16, ap. 2, judeţul Alba,
înscris în CF nr. 71147-C1-U1 Alba Iulia cu nr. top. 1747/1/2/1/II
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra imobilului - monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia,
bd. Ferdinand I, nr. 16, ap. 2, judeţul Alba, înscris în CF nr. 71147-C1-U1 Alba Iulia cu nr. top.
1747/1/2/1/II;
- raportul de specialitate nr. 18991/25 septembrie 2018 al Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- adresa nr. 1143/21 septembrie 2018 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18819/21 septembrie 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 Alba Iulia, bd. Ferdinand I, nr. 16, ap. 2, judeţul
Alba, proprietar SICA ALBA IULIA SA, în cotă de 1/1 părţi, prin lichidator judiciar Bărbuleasa
Ion, înscris în CF nr. 71147-C1-U1 Alba Iulia cu nr. top. 1747/1/2/1/II, în suprafaţă construită de
301 mp., înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 224, cod AB-II-m-B-00112 (Casă),
conform documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care
constituie anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei
Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridică şi relații publice, Direcției gestionarea
patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 260
Alba Iulia, 25 septembrie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, bd. Ferdinand I, nr. 16,
ap. 2, judeţul Alba, înscris în CF nr. 71147-C1-U1 Alba Iulia cu nr. top. 1747/1/2/1/II

Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului - monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, bd. Ferdinand I, nr.
16, ap. 2, judeţul Alba, înscris în CF nr. 71147-C1-U1 Alba Iulia, nr. top. 1747/1/2/1/II.
Prin adresa nr. 1143/21 septembrie 2018, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean
Alba cu nr. 18819/21 septembrie 2018, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică
solicitarea făcută de SICA ALBA IULIA SA, prin lichidator judiciar Bărbuleasa Ion, privind
exercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului, situat administrativ în municipiul Alba
Iulia, bd. Ferdinand I, nr. 16, ap. 2, judeţul Alba, înscris în CF nr. 71147-C1-U1 Alba Iulia, nr.
top. 1747/1/2/1/II.
SICA ALBA IULIA SA are calitatea de proprietar în cotă 1/1 părţi asupra imobilului,
conform extrasului CF mai sus menţionat, înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, nr. crt.
224, cod AB-II-m-B-00112 (Casă), acesta exprimându-şi intenţia de a vinde imobilul respectiv.
Prin adresa nr. 1143/21 septembrie 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. 260 din 25 septembrie 2018.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 18991/ 25 septembrie 2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, bd. Ferdinand I, nr. 16,
ap. 2, judeţul Alba, înscris în CF nr. 71147-C1-U1 Alba Iulia cu nr. top. 1747/1/2/1/II
SICA ALBA IULIA SA, în calitate de proprietar de carte funciară în cotă de 1/1 părţi,
asupra imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, bd. Ferdinand I nr. 16, ap. 2,
judeţul Alba, înscris în CF nr. 71147-C1-U1; nr. top. 1747/1/2/1/II, prin adresa înregistrată la
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba cu nr. 1143/21 septembrie 2018, anunţă intenţia de
vânzare a imobilului respectiv având suprafaţa construită de 301 mp., care este înscris în Lista
Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 224, cod AB-II-m-B-00112 (Casă).
Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile
exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că
„termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la
data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii
şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu
sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se
negociază cu vânzătorulˮ.
În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 7, acest
drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ. Prin
urmare dreptul de preemţiune se transferă autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv
Consiliul Judeţean Alba şi Primăriei municipiului Alba Iulia.
Faţă de cele menționate mai sus, Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba trebuie să se
pronunţe dacă îşi exercită sau nu dreptul de preemţiune asupra imobilului mai sus menţionat.
Considerăm că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilului mai sus
prezentat, prin urmare propun adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor
mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit
cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi a Legii nr. 422/2001,
privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN
Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului - monument istoric,
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Teilor, nr. 9, judeţul Alba,
înscris în CF nr. 96817 Alba Iulia cu nr. top. 864/2
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra imobilului - monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia,
str. Teilor, nr. 9, judeţul Alba, înscris în CF nr. 96817 Alba Iulia cu nr. top. 864/2;
- raportul de specialitate nr. 20028/9 octombrie 2018 al Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- adresa nr. 1215/8 octombrie 2018 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată
la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19956/8 octombrie 2018;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei
monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Alba asupra
imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Teilor, nr. 9, judeţul Alba, proprietar
Goţa Maria căsătorită cu Goţa Aurel, în cotă de 1/1 părţi, înscris în CF nr. 96817 Alba Iulia cu
nr. top. 864/2, în suprafaţă construită de 520 mp., înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015,
nr. crt. 273, cod AB-II-m-B-00156 (Casă), conform documentaţiei transmise de către Direcţia
Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei
Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridică şi relații publice, Direcției gestionarea
patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 269
Alba Iulia, 9 octombrie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului - monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia,
str. Teilor, nr. 9, judeţul Alba, înscris în CF nr. 96817 Alba Iulia cu nr. top. 864/2

Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului - monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Teilor, nr. 9,
judeţul Alba, înscris în CF nr. 96817 Alba Iulia, nr. top. 864/2.
Prin adresa nr. 1215/8 octombrie 2018, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean
Alba cu nr. 19956/8 octombrie 2018, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică
solicitarea făcută de doamna Goţa Maria, privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Teilor, nr. 9, judeţul Alba, înscris în
CF nr. 96817 Alba Iulia, nr. top. 864/2.
Goţa Maria căsătorită cu Goţa Aurel are calitatea de proprietar în cotă 1/1 părţi asupra
imobilului, conform extrasului CF mai sus menţionat, înscris în Lista Monumentelor Istorice
2015, nr. crt. 273, cod AB-II-m-B-00156 (Casă), aceasta exprimându-şi intenţia de a vinde
imobilul respectiv.
Prin adresa nr. 1215/8 octombrie 2018, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, transferă
dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către autorităţile administraţiei
publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 269 din 9 octombrie 2018.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 20028/09 octombrie 2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului - monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia,
str. Teilor, nr. 9, judeţul Alba, înscris în CF nr. 96817 Alba Iulia cu nr. top. 864/2
Goţa Maria, căsătorită cu Goţa Aurel în calitate de proprietar de carte funciară în cotă de
1/1 părţi, asupra imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Teilor, nr. 9, judeţul
Alba, înscris în CF nr. 96817; nr. top. 864/2, prin adresa înregistrată la Direcţia Judeţeană pentru
Cultură Alba cu nr. 1215/08 octombrie 2018, anunţă intenţia de vânzare a imobilului respectiv
având suprafaţa de 520 mp., care este înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 273,
cod AB-II-m-B-00156 (Casă).
Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile
exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că
„termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la
data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii
şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu
sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se
negociază cu vânzătorulˮ.
În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 7, acest
drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ. Prin
urmare dreptul de preemţiune se transferă autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv
Consiliul Judeţean Alba şi Primăriei municipiului Alba Iulia.
Faţă de cele menționate mai sus, Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba trebuie să se
pronunţe dacă îşi exercită sau nu dreptul de preemţiune asupra imobilului mai sus menţionat.
Considerăm că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilului mai sus
prezentat, prin urmare propun adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor
mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit
cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi a Legii nr. 422/2001,
privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN
Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică a
Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca
urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale de către această unitate sanitară

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară, din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de
inventar a unui bun imobil, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale de
către această unitate sanitară;
- raportul de specialitate comun nr. 19322/28 septembrie 2018 al Direcţiei gestionarea
patrimoniului și Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba;
- solicitarea nr. 13874/20 septembrie 2018 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18768/21 septembrie 2018;
- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 3027/23 februarie 2018 privind
lucrarea „Reparaţie capitală Instalaţie de încălzire şi alimentare cu apă rece şi caldă menajeră la
dispensar TBC”;
Luând în considerare prevederile Contractului de administrare nr. 1324-1479/26.02.2004
de transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Spitalul Judeţean
Alba asupra unor imobile aparţinând domeniului public al Judeţului cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 123 alin. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 3 alin. 3 și art. 18 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 867-870 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și
completările ulterioare);
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;
- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G.
nr. 1031/1999;
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 modificarea valorii de inventar a bunului imobil „Clădire Dispensar
TBC, etaj I”- proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia, de la valoarea de 642687.17 lei la valoarea de 782501,73 lei, ca urmare a
recepţionării unor investiţii reparaţii capitale Instalaţie încălzire şi alimentare cu apă rece şi caldă
menajeră.

Art. 2. Anexa la Contractul de administrare nr. 1324-1479/2004, încheiat între Consiliul
Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, se modifică prin Act adiţional în mod
corespunzător.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi
Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea
patrimoniului și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 264
Alba Iulia, 28 septembrie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil,
proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale de către
această unitate sanitară
Proiectul de act administrativ inițiat vizează modificarea valorii de inventar a bunului
imobil „Clădire Dispensar TBC, etaj I”, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în
administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a recepţionării unor investiţii
la Instalaţia de încălzire şi alimentare cu apă rece şi caldă menajeră.
Potrivit dispoziţiilor H.G. nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat
al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor
şi în administrarea consiliilor judeţene respective, au fost preluate prin Protocolul nr. 7161139/2003, imobilele aparţinând Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, protocol care a fost
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2003.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 153/2003, s-a aprobat ca bunurile preluate
şi cuprinse în Protocolul încheiat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, să fie date în
administrarea acestei unităţi sanitare, încheindu-se în acest sens Contractul de administrare nr.
1324-1479/2004.
Potrivit acestui Contract, titularul dreptului de administrare este obligat să efectueze
reparaţiile capitale şi curente necesare, precum şi lucrările de întreţinere pentru bunurile imobile
primite în administrare, să repare sau să înlocuiască la timp elementele de construcţii şi de
instalaţii deteriorate din interiorul şi exteriorul clădirii şi să întreţină imobilul în bună stare ca un
bun administrator.
Consiliul Judeţean Alba a alocat Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, fonduri pentru
investiţii, inclusiv reparaţii capitale, pentru unele imobile avute în administrare, cheltuindu-se cu
această ocazie suma de 139814,56 lei.
Cheltuielile, rezultate ca urmare a reparaţiilor capitale realizate la Instalaţia încălzire şi
alimentare cu apă rece şi caldă menajeră a etajului I a Clădirii Dispensarului TBC, str Crişanei,
nr. 1, respectiv suma de 139814,56 lei, determină modificarea valorii de inventar a acestui bun
imobil, de la valoarea de 642.87,17 lei la valoarea de 782501,73 lei .
Tinând cont de cele menţionate, propun actualizarea valorii de inventar a bunului imobil
„Cladire Dispensar TBC, etaj I”, proprietate publică a judeţului Alba, aflat în administrarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, precum şi modificarea Anexei la Contractul de
administrare nr. 1324-1479/2004, prin Act adiţional în mod corespunzător.
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. 264 din 28 septembrie 2018.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE
Nr. 19322/28.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil,
proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale de către
această unitate sanitară
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2002 privind
trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi
Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective, prin
Protocolul nr. 716-1139/2003 încheiat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Consiliul
Judeţean Alba a preluat imobilele aparţinând acestei unităţi sanitare, protocolul fiind aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 59 din 24 aprilie 2003. Prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 153/2003 s-a aprobat ca bunurile preluate prin protocolul mai sus menţionat,
să fie date în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, încheindu-se în acest sens
Contractul de administrare nr. 1324-1479/2004. Potrivit acestui contract, titularul dreptului de
administrare este obligat să efectueze reparaţiile capitale şi curente necesare precum şi lucrările
de întreţinere pentru bunurile imobile primite în administrare, să repare sau să înlocuiască la timp
elementele de construcţii şi de instalaţii deteriorate din interiorul şi exteriorul clădirii şi să
întreţină imobilul în bună stare ca un bun administrator.
Prin adresa nr. 13874/20.09.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.
18768/21.09.2018, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prezintă fişa de cont pentru
operaţiuni diverse pentru bunul imobil “Clădire Dispensar TBC, etaj I” cu valoarea actualizată a
activului cu suma de 139.814,56 lei, în urma investiţiilor de reparaţii capitale, sumă care se
compune din :
- 4.165,00 lei proiect ethnic,
- 133.322,82 lei RK Instalaţie mîncălzire şi alimentare cu apă rece şi caldă menajeră
TBC,
- 1.829,03 lei dirigenţie de şantier, conform contractului nr. 17053/iulie 2017,
- 497,71 lei garanţie bună execuţie NCS RK Instalaţie TBC.
Lucrările au fost recepţionate prin procesul verbal nr. 3027/23.02.2018 - “Reparaţie
capitala Instalaţie de încălzire şi alimetare cu apă rece şi caldă menajeră la Dispensar TBC”,
lucrări executate în cadrul contractului încheiat între Instalatorul SA şi Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia. Lucrările au fost executate în baza Proiectului nr. 26 IV/2017 elaborat de
Instal Vest SRL.
În acest sens, se propune aprobarea modificării valorii de inventar a bunului imobil
“Clădire Dispensar TBC, etaj I”, proprietate publică a judeţului Alba, aflat în administrarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, de la valoarea de 642.687,17 lei la valoarea de
782.501,73 lei, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale de către această unitate
sanitară.
Se impune de asemenea şi modificarea Anexei la Contractul de administrare nr. 13241479/2004, care se realizează prin Act adiţional, în mod corespunzător.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a
dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c și ale art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul
judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, şi hotărăşte ca
bunurile ce aparţin domeniului public de interes judeţean, să fie date în administrarea instituţiilor
publice, va permite modificarea valorii de inventar pentru bunul imobil ““Clădire Dispensar
TBC, etaj I”, rezultată ca urmare a unor reparaţii capitale, precum şi modificarea anexei la

Contractul de administrare nr. 1324-1479/2004, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.

DIRECTOR EXECUTIV
Ioan BODEA

Întocmit: Andreea Maria BABIN

DIRECTOR EXECUTIV
Marian AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de
vecinătate pentru un imobil situat administrative în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul
Alba;
- raportul de specialitate nr. 19474/1 octombrie 2018 al Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- solicitarea doamnei Anghel Lucreţia, în calitate de proprietar, prin care se solicită
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului situat în comuna Întregalde, sat
Modoleşti, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a
Judeţului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18679/20 septembrie
2018;
- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K,
proprietate publică a Judeţului Alba şi imobilul situat în comuna Întregalde, sat Modoleşti, în
suprafaţă totală de 3050 mp.
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. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 26 lit. c, art. 79 alin. 11, art. 84 alin. 2 lit. 6 şi art. 380 din Regulamentul privind
conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea
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 exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate,
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba şi un
imobil situat în comuna Întregalde, sat Modoleşti, în suprafaţă totală de 3050 mp., care se
învecinează cu drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos ( DJ 107 H) - Mesentea - Galda de Sus Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107 I (Bîrleşti),
solicitat pentru reglementarea situaţiei de Carte Funciară, prezentat în anexa - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, doamnei Anghel
Lucreţia, Direcției juridică şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției
dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
P. PREŞEDINTE,
AVIZAT
VICEPREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DUMITRU FULEA
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 266
Alba Iulia, 1 octombrie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune dintre DJ 107K: Galda de Jos ( DJ 107 H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana
Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107 I (Bârleşti), proprietate publică a
Judeţului Alba şi un imobil situat în comuna Întregalde, sat Modoleşti în suprafaţă totală de 3050
mp., imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K.
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18679/20
septembrie 2018, doamna Anghel Lucreţia, în calitate de proprietar, transmite spre aprobare
Procesul verbal de vecinătate asupra unei proprietăţi particulare, care se învecinează cu DJ
107K: Galda de Jos ( DJ 107 H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti
- Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107 I (Bîrleşti), în scopul reglemenării situaţiei de Carte
Funciară.
În conformitate cu Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul
de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu
modificările şi completările ulterioare, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din
vecinătatea imobilului pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi pentru semnarea
Procesului-verbal de vecinătate.
În urma deplasării la faţa locului, specialistul în domeniu din cadrul Direcţiei amenajarea
teritoriului şi urbanism a Consiliului Judeţean Alba, a constatat faptul că documentaţiile
cadastrale întocmite respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate, întocmind o Notă de
constatare, prin care se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate din partea Judeţului
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. 266 din 1 octombrie 2018.

VICEPREŞEDINTE,
DUMITRU FULEA

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 19474/01 octombrie 2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul Alba
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 18679/20.09.2018, doamna
Anghel Lucreţia, în calitate de proprietar, transmite spre aprobare procesul verbal de vecinătate
asupra unei proprietăţi particulare, care se învecinează cu DJ 107K.
Procesul-verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107 H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107 I (Bârleşti), proprietate publică a Judeţului Alba şi imobilul situat în
comuna Întregalde, sat Modoleşti, în suprafaţă totală de 3050 mp.
Procesul-verbal de vecinătate încheiat între proprietarul imobilului şi deţinătorii
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul cu
privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de
persoana autorizată expert. topo. Luschnig Elena Marcela, cu prilejul identificării şi măsurării
imobilului care face obiectul documentaţiei cadastrale.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 107K a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 55.
În conformitate cu Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare al
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru aprobarea
Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea
înscrierii în cartea funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din vecinătatea
imobilului pentru care s-a executat documentaţia cadastrală. Proprietarii sunt convocaţi pentru
identificarea limitei comune dintre vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
În urma deplasării la faţa locului, specialistul în domeniu din cadrul Direcţiei Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism a Consiliului Judeţean Alba, a constatat faptul că documentaţia
cadastrală întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi a transmis nota de
constatare prin adresa nr. 19402/R/18679/01.10.2018 a Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism pentru a fi analizată şi a se dispune în consecinţă.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a
dispoziţiilor 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 patrimoniului judeţului, ale 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, va
permite semnarea Procesului verbal de vecinătate şi reglementarea situaţiei de Carte Funciară a
imobilului de mai sus.
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
Ciugud a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107, DJ 107C și DJ 107L, aflate în
intravilanul localităților aparținătoare UAT Ciugud, în vederea modernizării
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în
administrarea Consiliul Local al Comunei Ciugud, a unor tronsoane din drumurile județene DJ
107, DJ 107C și DJ 107L, aflate în intravilanul localităților aparținătoare UAT Ciugud, în
vederea modernizării;
- raportul de specialitate nr. 20017 din 9 octombrie 2018 al Direcției gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr. 112/30
august 2018 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru
aprobarea preluării temporare în administrarea Comunei Ciugud, prin Consiliul local al
comunei Ciugud a unui tronson de drum județean.
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. 221 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 administrarea Consiliului local al comunei
Ciugud, în vederea realizării de lucrărilor de modernizare, a tronsoanelor din drumurile
județene DJ 107, DJ 107C și DJ 107 L, aflate în intravilanul localităților aparținătoare comunei
Ciugud, identificate conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Consiliul Județean Alba își exprimă acordul cu privire la lucrările „Modernizare
trotuare accese și scurgerea apelor în localitatea Drîmbar, partea stângă”, „Modernizare trotuare
accese și scurgerea apelor în localitatea Teleac” și „Modernizare trotuare accese și scurgerea
apelor în localitatea Limba, Faza 2”.
Art. 3. După recepţia finală a lucrărilor menționate la art. 2, tronsoanele din drumurile
județene menționat la art. 1 se retransmit Consiliului Județean Alba.
Art. 4. Predarea, respectiv preluarea tronsoanelor din drumurile județene menționat la
art. 1 se va face pe bază de protocol de predare - primire, încheiat atât la predarea către
Consiliul local al comunei Ciugud, cât și la preluarea de către Consiliul Județean Alba.
Art. 5. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcția gestionarea patrimoniului și
Direcţia dezvoltare și bugete 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, Consiliul local al comunei Ciugud, Președintelui
Consiliului Județean Alba, Direcției juridică şi 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. 270
Alba Iulia, 9 octombrie 2018

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 270 din 9 octombrie 2018

Datele de identificare a tronsoanelor de drumurile județene
care se predau temporar în administrarea
Consiliului Local al Comunei Ciugud

Denumirea drumului

Localizare

DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac Hăpria - Straja - Berghin - Colibi Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj
- Sîncel - Lunca Târnavei - Şona Jidvei - Sântămărie - Cetatea de
Baltă - limita Județul Mureş

De la podul
rutier din
localitatea
Teleac până la
limita UAT
Ciugud cu UAT
Berghin
De la podul
rutier din
localitatea
Teleac până la
limita UAT
Ciugud cu UAT
Alba Iulia
Din DJ 107 până
la limita
localității Teleac

DJ 107 C: DJ107C(Teleac) Drîmbar - Șeuşa - Ciugud Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos DN 7

DJ 107 L: Sîntimbru
(DJ 107 B) – Totoi – DJ 107
(Teleac)

Poziție
kilometrică
Km 4+436Km 10+076

Lungime
km
5,640

Km 0+000Km 6+629

6,629

Km 0+000 –
Km 0+300

0,3

Comisia specială de inventariere a bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba:
Preşedinte:
Ion DUMITREL

Secretar:
Vasile BUMBU

Membri:
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 Ciugud, a unor tronsoane
din drumurile județene DJ 107, DJ 107C și DJ 107L, aflate în intravilanul localităților
aparținătoare UAT Ciugud, în vederea modernizării

Proiectul de act administrativ inițiat vizează darea temporară în administrarea
Consiliului local al comunei Ciugud a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107; DJ 107C
și DJ 107 L, aflate în intravilanul localităților aparținătoare comunei Ciugud, în vederea
realizării de lucrărilor de modernizare și canalizare.
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 drumul județean DJ 107:
Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza Blaj - Sîncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă –Limita jud.
Mureş, pe drumul județean DJ 107 C: DJ107C(Teleac) - Drîmbar - Șeuşa - Ciugud - Dumbrava
- Oarda - Vinţu de Jos - DN 7 precum și pe drumul județean DJ 107 L: Sîntimbru (DJ 107 B) –
Totoi – DJ 107 (Teleac).
Prin Hotărârea nr. 112/30 august 2018 Consiliul Local al Comuna Ciugud solicită
preluarea temporară în administrare a tronsoanelor din drumurile județene DJ 107; DJ 107C și
DJ 107 L, aflate în intravilanul localităților aparținătoare comunei Ciugud, în vederea realizării
unor lucrări de modernizare, respectiv amenajarea de trotuare și scurgere a apelor pluviale.
Față de cele expuse mai sus propun darea temporară în administrare a tronsoanelor din
drumurile județene DJ 107; DJ 107C și DJ 107 L, aflate în intravilanul localităților
aparținătoare comunei Ciugud, în vederea realizării unor lucrări de modernizare, respectiv
amenajarea de trotuare și scurgere a apelor pluviale.
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. 270 din 9 octombrie 2018.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 20017 /09.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare
în administrarea Consiliul local al comunei Ciugud, a unor tronsoane
din drumurile județene DJ 107, DJ 107C și DJ 107L, aflate în intravilanul localităților
aparținătoare UAT Ciugud, 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 Ciugud solicită prin Hotărârea nr. 112/30.08.2018 preluarea
temporară în administrare a tronsoanelor din drumul județene DJ 107: Alba Iulia (DN1) Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sîncel Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă –Limita jud. Mureş, din drumul
județean DJ 107 C: DJ 107C(Teleac) - Drâmbar - Seuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu
de jos - DN 7 precum și drumul județean DJ 107 L: Sântimbru (DJ 107 B) – Totoi – DJ 107
(Teleac), aflate în intravilanul localităților aparținătoare comunei Ciugud, în vederea realizării
unor lucrări de modernizare, respectiv realizarea de trotuare și rigole de scurgere a apei
pluviale.
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 localităților aparținătoare comunei Ciugud își
păstrează categoria funcțională de drum județean, dar, în același timp servesc și ca străzi.
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 Ciugud poate prelua în administrare, temporar, tronsonul din drumul județean DJ
107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare Veza - Blaj - Sîncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă –Limita
jud. Mureş, cuprins între km 4+436 - 10+076, în lungime de 5,640 km, tronsonul din drumul
județean DJ 107: DJ 107C(Teleac) - Drâmbar - Seuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de
jos - DN 7 cuprins între km 0+000 - 6+629, în lungime de 6,629 km precum și din drumul
județean DJ 107L: Sântimbru (DJ 107 B) – Totoi – DJ 107 (Teleac) cuprins între km 0+000 0+300, în lungime de 0,3 km, aflate în intravilanul localităților aparținătoare comunei Ciugud
în vederea realizării unor lucrări de modernizare, respectiv amenajarea de trotuare și scurgere a
apei pluviale.

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
Ciugud 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; să prezinte, odată cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de
execuţie a lucrărilor şi obligaţiile în vederea realizării.
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 tronsoanelor de drumurile județene identificate mai sus, aceste
tronsoane vor 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 „Strategiei de Promovare a Județului Alba
ca destinaţie pentru investitori 2018-2023”

Consiliul Judeţean Alba, convocat în ședința ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de
Promovare a Județului Alba ca destinaţie pentru investitori 2018-2023”;
- raportul de specialitate nr. 19928 din 8 octombrie 2018, al Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. b şi art. 91 alin. 3 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 5 alin. 1 lit. f din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes
public, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă „ Strategiei de Promovare a Județului Alba ca destinaţie pentru
investitori 2018-2023”, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Serviciului dezvoltare,
programe și guvernanță corporativă a întreprinderilor publice din cadrul Direcției dezvoltare și
bugete va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 3. Prin intermediul Secretarului Județului Alba, prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Județului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba; Direcției
dezvoltare și bugete, Direcției juridice și relații publice, Serviciului dezvoltare, programe şi
guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 268
Alba Iulia, 8 octombrie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de Promovare a
Județului Alba ca destinaţie pentru investitori 2018-2023”

Pentru o mai bună cunoaştere a realităţilor economice ce se manifestă în judeţ dar şi
pentru a putea contura perspectiva viitoare de dezvoltare pe termen mediu şi lung, corelată cu
liniile directoare europene, naţionale şi regionale, s-a considerat oportună elaborarea Strategiei
de Promovare a Județului Alba ca destinaţie pentru investitori 2018-2023 de către aparatul de
specialitate al Consiliul Județean Alba împreună cu instituțiile deconcentrate de la nivel
județean, organizații, autorități, organizații profesionale şi alți actori sociali.
Strategia își propune diagnosticarea stării actuale de dezvoltare socio-economică,
având ca structură: organizarea conceptuală, legală și instituțională a domeniului dezvoltare
economică la nivel județean, analiza SWOT corelată cu conţinutul Analizei diagnostic,
stabilirea unei viziuni de ansamblu ce cuprinde direcţiile de dezvoltare, obiectivele şi planul de
acţiune şi, în final, implementarea activităţilor propuse în vederea promovării judeţului ca
destinaţie pentru investitori, pentru perioada 2018-2023.
Procesul de elaborare a strategiei, rezultat al unui proces participativ în care au fost
implicați toți factorii de decizie precum și alți actori locali interesați de dezvoltarea economică
a județului, se va armoniza cu strategiile de specialitate ale altor structuri, administrații de la
nivelul județului Alba.
Scopul acestui demers este acela de a asigura atât un climat favorabil la nivelul
administrațiilor locale din județul Alba pentru investitori și mediul de afaceri, cât și o
promovare a resurselor economice şi a potenţialului de dezvoltare al judeţului Alba în mediul
de business naţional şi internaţional.
În acest context, Consiliul Județean Alba, în calitate de autoritate publică locală cu
atribuții de coordonare a autorităților publice locale și de asigurare a cadrului necesar furnizării
serviciilor publice de interes județean, conform Legii nr. 215/2001 a administrației publice
locale și în concordanță cu Strategia de dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014-2020,
propune aprobarea „Strategiei de Promovare a Județului Alba ca destinaţie pentru investitori
2018-2023”.
PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
Consiliul Judeţean Alba
Direcția Dezvoltare şi Bugete
Nr. 19928/08.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de Promovare a
Județului Alba ca destinaţie pentru investitori 2018-2023”
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1, lit. b şi alin. 3 litera d) din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală, consiliile județene au atribuții în adoptarea de
strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială a județului.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.130/31.07.2014 a fost aprobată „Strategia
de dezvoltare a judeţului pentru perioada 2014-2020”, document ce conturează perspectiva
viitoare de dezvoltare socio-economică a județului Alba corelată cu liniile directoare europene,
naţionale şi regionale şi cu resursele financiare disponibile sau potențiale ce vor putea fi
angrenate în vederea asigurării implementării planului de acţiune aferent, pentru perioada 20142020.
Dat fiind faptul că ”Strategia de dezvoltare a județului pentru perioada 2014-2020”
prezintă direcții majore de dezvoltare pornind de la analiza diagnostic a situației existente la
nivel de județ, în domeniile de activitate în care administrația județeană are competenţe
atribuite prin lege, a fost necesară abordarea sectorială a fiecărui domeniu de activitate
subsecvent strategiei de dezvoltare a județului.
În acest sens, s-a considerat oportună elaborarea Strategiei de Promovare a Județului
Alba ca destinaţie pentru investitori 2018-2023 de către aparatul de specialitate al Consiliul
Județean Alba împreună cu instituțiile deconcentrate de la nivel județean, organizații, autorități,
organizații profesionale şi alți actori sociali.
În procesul de elaborare a strategiei au fost respectate prevederile Legii nr.52/21
ianuarie 2003 republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală. În
acest sens s-au organizat întâlniri de lucru zonale (la Blaj, Cîmpeni, Sebeş şi Alba Iulia) în care
au fost prezentate, analizate şi dezbătute aspecte privind viziunea de dezvoltare, precum şi
prioritizarea proiectelor propuse în strategie. Au participat reprezentanţi ai administraţiilor
locale, instituţiilor publice judeţene, agenţi economici şi ONG-uri din judeţ, propunerile făcute
de către aceştia fiind preluate şi prelucrate în mod corespunzător de către echipa de lucru.
Scopul definit al Strategiei este asigurarea unui nivel de trai ridicat populaţiei
judeţului Alba prin dezvoltarea durabilă a sectoarelor economice, prin încheierea de
parteneriate cu instituții publice/private și autorități locale, având ca obiective: asigurarea unui
climat favorabil la nivelul administrațiilor locale din județul Alba pentru investitori și mediul
de afaceri, precum şi promovarea resurselor economice şi a potenţialului de dezvoltarea al
judeţului Alba în mediul de business naţional şi internaţional.
Documentul realizat în parteneriat cu reprezentanţi din domeniul dezvoltării
economice va urmări clarificarea contextului actual, cu aspecte pozitive și negative, în vederea
îmbunătățirii situației existente, urmând să devină o platformă comună de lucru pentru toți
actorii din domeniu, sub coordonarea Consiliului Județean Alba, în calitate de administraţie
locală de nivel județean.
Din punct de vedere conceptual și metodologic, Strategia de Promovare a Județului
Alba ca destinaţie pentru investitori reflectă o abordare sintetică a acestui domeniu reliefând
acele elemente specifice asupra cărora administraţiile publice fie pot avea o intervenție directă
sau pot dezvolta parteneriate instituționale pentru acele elemente de sistem ce revin ca și
responsabilitate sau competență specifică altor instituții sau organizații, publice sau private din
domeniul dezvoltării economice.
Etapele parcurse în procesul de elaborare a Strategiei de Promovare a Județului Alba
ca destinaţie pentru investitori 2018-2023 au fost:
a) Analiza contextului economic al judeţului;
b) Formularea viziunii, identificarea obiectivului strategic, stabilirea direcțiilor strategice
și a obiectivelor specifice, identificarea domeniilor prioritare de intervenție;

c) Elaborarea documentelor strategice și anume elaborarea portofoliului de proiecte
prioritare strategice pentru perioada 2018-2023 și a Planului de acțiune pentru implementarea
strategiei;
d) Consultarea publică - supunerea spre dezbatere publică - consultarea populaţiei și a
actorilor cheie cu privire la strategia de dezvoltare, a rezultatelor obținute în diferitele faze de
elaborare a Strategiei.
Documentul cuprinde următoarele capitole:
Introducere - Justificarea demersului
Cap. I.
Cadrul legislativ şi instituțional în domeniul dezvoltării economice
Cap. II. Considerente privind conceptul de investiţie
Cap. III. Considerente privind resursele economice
Cap. IV. Contextul economic actual al judeţului
Cap. V. Demografie şi forţă de muncă
Cap. VI. Educaţia şi formarea profesională
Cap. VII. Susţinerea mediului de afaceri
Cap. VIII. Analiza SWOT
Cap. IX. Viziune strategică de dezvoltare, scop, direcţii de acţiune, plan de acțiune, obiective
Cap. X. Implementarea şi monitorizarea Strategiei.
Direcțiile strategice stabilite sunt:
D1. Asigurarea unui climat favorabil la nivelul administrațiilor locale din județul Alba pentru
investitori și mediul de afaceri;
D2. Promovarea resurselor economice şi a potenţialului de dezvoltarea al judeţului Alba în
mediul de business naţional şi internaţional.
Rolul asumat de către Consiliul Județean Alba în elaborarea și implementarea acestei
Strategii este de a reuni și corela perspectivele tuturor actorilor importanți la nivel județean și
de a structura o planificare realistă și asumată a intervențiilor ce vor avea loc în perioada
următoare la nivel județean în domeniul dezvoltării economice, pentru atragerea de investitori.
Proiectul strategiei a fost publicat pentru consultare pe site-ul oficial al Consiliului
Județean Alba, putând fi consultată accesând link-ul: http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads
/2018/09/ Strategie_dezvoltare_economica_judet.pdf. în perioada 24.09.2018-09.10.2018, în
conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
Procedura de consultare publică a fost inițiată prin anunțul nr. 18892/24.09.2018 și a fost
deschisă participării tuturor cetățenilor interesați.
În urma consultării publice nu a fost înregistrată nicio solicitare de către "o asociație
legal constituită sau de către o altă autoritate" (Legea 52/2003, art.7, alin.9).
Având în vedere cele prezentate propunem spre aprobare Consiliului Județean Alba
prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată.

Director executiv,
Marian Florin AITAI
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Introducere - justificarea demersului
Conform art 87 din legea 215/2001 a administraţiei publice locale, Consiliul judeţean este autoritatea
administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor
comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.
În acest context, Consiliul judeţean are rolul de a propune UAT-urilor şi instituţiilor publice anumite
perspective de dezvoltare, iar prin procesul de consultare şi dezbatere să pună de acord părţile
interesate astfel încât să se ajungă la o viziune integrată şi asumată asupra evoluţiei socio-economice a
judeţului.
În baza legislaţiei actuale, Consiliul judeţean are atât atribuţii directe, cât şi indirecte în domeniile
precizate de legea 215/2001 .
Conform atribuţiilor legale directe faţă de serviciile subordonate, Consiliul Judeţean intervine atât la
nivel decizional, cât şi financiar. În domeniile în care nu are atribuţii directe, rolul Consiliului
Judeţean este acela de a integra responsabilii direcţi (instituţii, UAT-uri) în formularea unei viziuni şi
a unui plan de acţiune comune, care să determine dezvoltarea per ansamblu a judeţului.
Consiliul Judeţean Alba propune instituţiilor, administraţiilor, organizaţiilor civice şi structurilor
din domeniul privat, elaborarea unui set de documente suport - strategii sectoriale, ancorate în
Strategia de dezvoltare a judeţului Alba, care să fundamenteze şi să coreleze activitatile concrete pe
care instituţia şi le asumă alături de ceilalţi parteneri instituţionali, în perioada 2018-2023.
Principalele domenii de interes comunitar major identificate din perspectiva creşterii calităţii vieţii şi a
gradului de confort a populaţiei de pe întreg teritoriul judeţului sunt:














promovarea investiţiilor,
dezvoltarea rurală,
învăţământul profesional şi tehnic,
infrastructura de drumuri judeţene,
reţelele de utilităţi publice,
transportul public judeţean,
turismul,
cultura,
patrimoniul construit al judeţului (monumentele),
masterplan energetic,
mediul şi arii protejate,
sănătatea,
asistenţa socială,

deoarece acestea reprezintă baza dezvoltării socio-economice la nivelul comunităţilor locale.
Printre strategiile sectoriale elaborate se numără şi Strategia de promovare a judeţului Alba

ca destinaţie pentru investitori, care are ca punct de plecare direcţiile de dezvoltare indentificate
a fi prioritare şi specifice pentru dezvoltarea economică a judeţului pe termen mediu şi lung.
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Rolul acestui document este de a prezenta o perspectivă cât mai detaliată asupra domeniului dezvoltării
economice, pornind de la elementele existente, propunând un mod de valorificare a acestora, pentru un
orizont de timp mediu, respectiv perioada 2018-2023.
Având la bază analiza detaliată a profilului economic al județului (prezentarea contextului actual), acest
document se dorește a fi un instrument metodologic și tehnic, care urmăreşte să asigure crearea unui
mediu socio-economic stabil și diversificat favorabil afacerilor, initiativei private și spiritului
antreprenorial, stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor și sprijinirea creșterii competitivității
mediului de afaceri autohton dar și dezvoltarea întreprinderilor existente și crearea de noi locuri de
muncă.
Scopul acestui demers este acela de a asigura coerența planurilor de dezvoltare sectorială la nivel de
județ astfel încât să se realizeze o dezvoltare echilibrată și durabilă a tuturor domeniilor de activitate
în care administrațiile publice locale au atribuții și responsabilități pentru a asigura cetațenilor un
nivel de trai cât mai ridicat și comunități cât mai prospere.
Ca documente de planificare, strategiile sectoriale au urmatoarea structură:




Analiza –Diagnostic a domeniului, inventarierea acestuia după o structură relevantă;
Analiza SWOT, cu puncte tari şi slabe, oportunităţi şi riscuri;
perspectiva de dezvoltare a domeniului sintetizată în planul de acţiune decurge din viziunea şi
obiectivele stabilite.

Perspectiva de elaborare a strategiilor porneşte de la atribuţiile legale ale Consiliului Judeţean
conferite de legea 215/2001 a administraţiei publice locale, respectiv:
•

asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes judeţean;

•

colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, oraşelor şi
municipiilor de pe raza teritorială a judeţului, în scopul planificării, dezvoltării şi organizării
serviciilor de interes local;

•

adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a
judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în
cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti interesate,
măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;

•

hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori
străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun
a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean.
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I.

Cadru legislativ și instituţional

1.1. Surse legislative – principalele acte normative care reglementează domeniul dezvoltării
economice
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare
În cuprinsul ei se găsesc prevederi privind atribuţiile Consiliului judeţean în domeniul dezvoltării
economice, după cum urmează:
- poate iniţia şi derula programe judeţene de dezvoltare, finanţate din bugetul local al judeţului şi
prevăzute distinct în cadrul acestuia.
- Consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;
- hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice şi societăţi comerciale de
interes judeţean, precum şi reorganizarea regiilor autonome de interes judeţean, în condiţiile
legii;
- exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor
deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii;
- consiliul judeţean aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al
judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a
exerciţiului bugetar;
- aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau garantarea
împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de
valoare în numele judeţului, în condiţiile legii;
- stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii;
- adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a
judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în
cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti interesate, măsurile
necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;
- stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate,
proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică
generală a acestuia şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de
realizare a acestora, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale,
orăşeneşti sau municipale implicate;
- aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în
limitele şi în condiţiile legii.
- hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a
judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii;
- hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a judeţului, după
caz, în condiţiile legii;
- asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes judeţean privind:
 educaţia;
 serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 sănătatea;
 cultura;
 tineretul;
 sportul;
 ordinea publică;
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 situaţiile de urgenţă;
 protecţia şi refacerea mediului;
 conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a
parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
 evidenţa persoanelor;
 podurile şi drumurile publice;
 serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz
metan;
 alte servicii publice stabilite prin lege;
- sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
- emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;
- acordă consultanţă în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor administrativ-teritoriale din
judeţ, la cererea acestora.
- hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine,
inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor
acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean;
- hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
- hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din
ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
-

Legea 315/2004 republicată, privind dezvoltarea regională în România
Legea 500/2002 republicată, privind finanţele publice
Legea 273/2006, republicată, privind finanţele publice locale
Legea 227/2015 privind Codul fiscal
Ordonanţa 26/2013 privind disciplina financiară
Ordonanţa 26/2000 republicată, cu privire la asociaţii şi fundaţii
HG 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor
structurale
Acte normative cu incidență în domeniul investiţiilor














Legi privind atragerea investiţiilor străine
Legea 31 din 16 noiembrie 1990 (Republicată) privind societăţile, cu modificările şi
completările ulterioare
Legislaţie naţională privind operațiuni la Oficiul Național al Registrului Comerțului
Legislaţie europeană privind desfășurarea de activități economice
Acte normative care reglementează impozite și taxe
Reglementări contabile pentru agenți economici
Ajutor de stat: H.G. 807/2014, respectiv H.G.332/2014
Legea 186 din 25 iunie 2013 privind constituirea şi functionarea parcurilor industriale
Legea 21 din 10 aprilie 1996 a concurenţei
Legea 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurenţei neloiale
Codul muncii și alte reglementări în domeniul muncii
Investment Plan for Europe
Ordin pentru aprobarea procedurii de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de
afaceri al investitorilor străini în vederea obținerii vizei de lungă ședere în România pentru
desfășurarea de activități comerciale.

8
















Anexa nr. 18 la Hotărârea nr. 34 din data de 1 feb 2018 privind programul activităţilor
economice pe anul 2018
Legi privind stimularea investiţiilor
Ordonanţă de urgenţă nr. 85 din 24 iunie 2008_R_mai 2010_privind stimularea investitiilor
Hotărâre nr. 753 din 16 iulie 2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind
dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor
Hotărâre nr.1165 din 26 septembrie 2007_R_august 2009_pentru stimularea cresterii economice
prin sprijinirea realizarii de investitii
Hotărâre nr.1149 din 18 septembrie 2008 privind modificarea Hotărârii nr.998/2008 pentru
desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din
programele cu finanţare comunitară şi naţională
Hotărâre nr.1513 din 19 noiembrie 2008 privind completarea Hotărârii nr. 998/2008 pentru
desemnarea polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu
prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară
Hotărâre nr.1164 din 26 septembrie 2007_R_octombrie 2009_ privind acordarea de ajutoare de
minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor
Hotărâre nr.998 din 27 august 2008_R_ decembrie 2008_ pentru desemnarea polilor de creştere
şi a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu
finanţare comunitară şi naţională
Hotărâre nr.1680 din 10 decembrie 2008_R_octombrie 2010_pentru instituirea unei scheme de
ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile
Hotararea Nr. 797 din 31 iulie 2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru
sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi si
crearea de locuri de munca
Legea nr. 82 din 06 mai 2010 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investitiilor
Hotărâre nr.274 din 15 mai 2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile
realizate de întreprinderile mici şi mijlocii
Documente de planificare strategică în domeniu










Programul de guvernare 2014-2020
Strategia de dezvoltare teritorială a României 2014-2020
Strategia de dezvoltare a județului Alba pe perioada 2014-2020
Planul de actiuni aferent Strategiei Guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM
Alte documente strategice
Planul naţional de dezvoltare
Cadrul strategic naţional de referinţă
Planul de dezvoltare al regiunii Centru
Cadrul legal strategic European şi de politici sectoriale

Conform legii 215/2001 Legea administrației publice locale republicată, Consiliul județean are
atribuții privind dezvoltarea economică, adoptând în acest sens strategii, prognoze și programe de
dezvoltare economico-socială și de mediu ale județului.
Strategia de promovare a județului Alba ca destinație pentru investitori este elaborată în concordanță cu
Strategia de dezvoltare a județului Alba 2014-2020, Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru
perioada 2014-2020, precum și cu prioritățile Strategiei Europa 2020 și ale Strategiei de Dezvoltare a
României în următorii 20 de ani.
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1.2. Cadrul instituțional - Autorităţi, instituţii şi organisme cu atribuţii în domeniul
dezvoltării economice
 public:
a) nivel național
 Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
- coordonarea fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014—2020;
- coordonarea fondurilor alocate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic
European, mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi pentru programele
de cooperare teritorială, dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare
transfrontalieră, transnaţională şi interregional;
- coordonarea altor mecanisme/instrumente/programe finanţate din fonduri externe
nerambursabile, lucrări publice, construcţii, administraţie publică centrală şi locală,
descentralizare, reformă şi reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate şi finanţe
publice locale, dialogul cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice
locale, dezvoltarea serviciilor publice comunitare, ajutor de stat acordat de autorităţile
administraţiei publice locale, parcuri industriale, gestiunea funcţiei publice, programarea,
coordonarea, monitorizarea şi controlul utilizării asistenţei financiare nerambursabile
acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele pe care le gestionează.
 Ministerul Mediului de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
Asigură aplicarea strategiei și a Programului de guvernare în domeniile întreprinderilor mici și
mijlocii, mediului de afaceri, comerţului, antreprenoriatului şi investiţiilor străine în
concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor
economici. Principalele atribuţii exercitate de către acesta în domeniile de competenţă sunt:
- sprijină activitatea asociaţiilor profesionale, patronale şi sindicale şi dialogul cu acestea în
domeniile sale de competenţă;
- stimulează relaţiile cu camerele de comerţ şi industrie şi cu asociaţiile profesionale;
- pregăteşte şi promovează interesele comerciale naţionale în cadrul instuţiilor europene;
- atrage investiţii pentru sprijinirea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi
colaborarea cu entităţile publice şi private implicate în sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării
acestora.
 Ministerul Economiei
Aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul economic, respectiv în: politici
industriale, competitivitate, industria de apărare, resurse minerale neenergetice şi dezvoltare
durabilă, proprietate intelectuală, invenţii şi mărci, protecţia consumatorilor, transportul
energiei electrice şi gazelor naturale, infrastructura calităţii şi supravegherea pieţei, în
concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor
economici.
Conform Hotărârii nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei,
acesta elaborează strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă
industrială, comercială şi economică;
- stimulează relaţiile cu camerele de comerţ şi industrie şi cu asociaţiile profesionale în
domeniile coordonate;
- gestionează resursele financiare în domeniile coordonate şi controlează modul de utilizare
a acestora;
- aplică măsuri în vederea reorganizării, restructurării şi privatizării operatorilor economici
din industria de apărare şi securitate cu capital de stat;
- reglementează activitatea de producţie, dezvoltare şi de investiţii a operatorilor economici
de stat şi privaţi din industria de apărare şi securitate;
- sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice şi în vederea
dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenţi;
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 Ministerul Finanţelor Publice
Asigură, în conformitate cu politica financiară a Guvernului şi cu normele UE următoarele:
- elaborarea strategiei în domeniile de activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar,
contabilitate publică, reglementări contabile, datorie publică, audit public intern,
managementul investiţiilor publice, domenii reglementate specific;
- elaborarea de studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei
româneşti în ansamblu, pe sectoare şi în profil teritorial, precum şi fundamentarea
principalelor măsuri de politică economică, exercitată prin Comisia Naţională de
Prognoză;
- administrarea veniturilor statului, a datoriei publice precum şi administrarea financiară a
fondurilor PHARE, ISPA şi SAPARD, Facilitatea de tranziţie, a instrumentelor structurale
şi a instrumentului de asistenţă pentru preaderare, acordate de Uniunea Europeană;
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Autoritate publică centrală cu rol în elaborarea şi implementarea strategiilor naţionale
sectoriale în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătăţirilor
funciare, precum şi în domeniile conexe. Printre atribuţii se numără:
- fundamentează şi elaborează strategii şi politici specifice în domeniile sale de activitate,
pe care le promovează la nivel european şi/sau naţional;
- asigură fluxul financiar al fondurilor destinate cofinanţării şi prefinanţării contribuţiei
financiare a Uniunii Europene, utilizate pentru plata cheltuielilor aferente Fondului
European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondului European Agricol de Dezvoltare
Rurală (FEADR), Fondului European pentru Pescuit (FEP) şi Fondului European pentru
Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM);
- asigură asistenţă tehnică producătorilor sau procesatorilor la elaborarea documentaţiei,
conform legislaţiei europene şi naţionale, pentru a solicita protecţia indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole sau
alimentare româneşti, la nivel naţional şi comunitar, precum şi asistenţă tehnică în
elaborarea de proiecte pentru promovarea produselor tradiţionale şi ecologice româneşti;
 Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
- realizează politicile naţionale, corelate cu cele la nivel european şi internaţional, în
domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, îndeplinind rolul de
autoritate de stat, strategie şi planificare, reglementare, sinteză, coordonare, monitorizare,
inspecţie şi control;
- exercită funcţia de Organism intermediar pentru implementarea programelor finanţate din
Programul operaţional Capital uman, precum şi autoritate de implementare pentru
asistenţa financiară acordată de Uniunea Europeană în cadrul programelor PHARE, pentru
domeniile sale de activitate;
- asigură exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de
dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate, potrivit
legii, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Casei Naţionale de Pensii
Publice.
 Ministerul Educaţiei Naţionale
- organizează şi conduce sistemul naţional de educaţie, formare profesionala şi cercetare
ştiinţifică universitară, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin acte normative din sfera sa
de activitate;
- realizează şi promovează strategii şi tehnici modern de instruire şi educaţie;
- în cadrul acestui minister se află Organismul Intermediar în cadrul Programului
operaţional “Capital Uman” (OI POCU)
 Ministerul Cercetării şi Inovării
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- organizează şi conduce sistemul naţional de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi
inovare, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa
de activitate;
- coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru lărgirea
patrimoniului naţional şi internaţional de cercetare, tehnologie şi inovare, dezvoltarea
economică sustenabilă, accesul rezultatelor cercetării şi tehnologiilor dezvoltate pe piaţa
internă şi internaţională, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii
acestuia.
 Consiliul Concurenţei Reţeaua Naţională de Ajutor de Stat
- organism autonom care pune în aplicare şi asigură respectarea prevederilor naţionale, dar
şi a celor comunitare de concurenţă, are rolul de autoritate naţională de contact în
domeniul ajutorului de stat între Comisia Europeană, pe de o parte, şi instituţiile publice,
furnizorii şi beneficiarii de ajutor de stat, pe de altă parte.
- are rolul de a proteja şi de a stimula concurenţa pe piaţa românească în vederea dezvoltării
unui mediu concurenţial normal (cf. Legii concurenţei nr. 21/1996), pentru ca, în final, să
se asigure o promovare cât mai bună a intereselor consumatorilor.
 Camera de Comert și Industrie a României
- este organizaţie neguvernamentală, autonomă, nonprofit, de utilitate publică, cu
personalitate juridică, ce reprezintă, sprijină şi apără interesele generale ale comunităţii de
afaceri din România, urmărind promovarea şi dezvoltarea industriei, comerţului,
serviciilor şi agriculturii, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă;
- eforturile CCIR vizează, în principal, susținerea întreprinderilor, de toate dimensiunile și
din toate sectoarele, prin oferirea de oportunități, know-how, acces la informații,
consiliere și support;
- are misiunea de conturare și influențare a politicilor publice de susținere a
antreprenoriatului și a mediului de afaceri, menite să stimuleze dezvoltarea și
competitivitatea companiilor și dinamizarea nivelului investițiilor.
 Uniunea Camerelor de Comerţ Bilaterale din România
- este persoană juridică de sine stătătoare, membru colectiv al Camerei Naţionale, parte a
Sistemului Naţional Cameral, fără caracter politic şi fără scop patrimonial;
- contribuie în mod substanţial la dezvoltarea cooperării economice internaţionale dintre
România şi ţările partenere reprezentate de aceste cameră;
- de asemenea, UCCBR a dezvoltat instituţia Misiunii Comerciale și Permanente, în baza
Parteneriatului Public-Privat cu Ministerul Economiei, care constituie un real suport
pentru Comerţul Exterior al României. Astfel, Reprezentanţii Externi ai UCCBR
desfăşoară o activitate complementară cu cea a Consilierilor Economici care activează în
cadrul Ministerului Economiei.
 Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat
- organismul responsabil cu dezvoltarea de mari proiecte investiţionale şi punctul de contact
pentru investitorii străini, aflat în coordonarea Primului-ministru, al cărui principal obiect
de activitate îl reprezintă atragerea investiţiilor străine în România;
- oferă companiilor internaţionale o gamă largă de servicii destinate investitorilor străini în
deplină confidenţialitate, încredere şi dedicare, asigurând poziţionarea României ca
principală destinaţie a investiţiilor străine în regiune;
- asigură suport în identificarea resurselor locale necesare investiţiei şi a potenţialilor
furnizori;
- sprijină companiile care intenţionează intrarea pe piaţa autohtonă sau dezvoltarea
capacităţilor de producţie deja operaţionale.
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b) nivel regional
 Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
- contribuie la dezvoltarea durabila si echitabila a Regiunii Centru, fiind coordonată de
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru care reuneşte preşedinţii consiliilor judeţene
şi reprezentanţi ai municipiilor, oraşelor şi comunelor din fiecare judeţ din cele şase care
compun Regiunea Centru, respectiv Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu;
- asigură accesul autorităţilor locale şi judeţene, a ONG-urilor şi întreprinzătorilor din
Regiune la fondurile europene derulate prin programele PHARE şi prin Programul
Operaţional Regional, iar comunităţilor din Regiune la Fondul European pentru
Dezvoltare Regionala, pentru finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură,
educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii;
- elaborează documente de planificare regional;
- asigură monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare şi oferă consultanţă pentru
dezvoltarea proiectelor de investiţii regionale;
- realizează activităţi şi prezentări pentru promovarea regiunii ca destinaţie de investiţii şi
turism;
- încheie protocoale de cooperare (interinstituţionale, interregionale, reţele europene).
 Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Târgu Mureş
Funcţionează ca organ de specialitate al administratiei publice, cu personalitate juridică, în
subordinea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii, şi au următoarele principale atribuţii:
- alcătuiesc şi gestionează baza de date cu întreprinderile mici şi mijlocii din regiunea în
care îşi desfăşoară activitatea, care cuprinde şi prezentarea detaliată a obiectului de
activitate al fiecăreia;
- colaborează cu reprezentanţii prefecturilor, administraţiei publice locale, ai agenţiilor de
dezvoltare regională şi cu organizaţiile reprezentative pentru întreprinderile mici şi
mijlocii, precum şi cu persoane juridice sau fizice, pentru implementarea Strategiei
guvernamentale pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi
eliminarea disparităţilor regionale prin asigurarea complementarităţii dintre Programul
operaţional sectorial de creştere a competitivităţii economice şi Programul operaţional
regional;
- promovează şi dezvoltă cu prioritate relaţii de colaborare şi parteneriat cu organizaţiile
patronale reprezentative la nivel regional şi local pentru întreprinderile mici şi mijlocii;
- colaborează cu sucursalele/filialele Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Fondului de Contra-garantare a creditelor pentru IMM în
scopul îmbunătăţirii accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţare;
- implementează tehnic şi financiar programele de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi
şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel local potrivit
procedurilor de implementare.
c) nivel local
 Camera de Comerț Industrie și Agricultură Alba
- este o organizaţie asociativă de interes şi utilitate publică, cu personalitate juridică,
neguvernamentală, apolitică, autonomă, fără scop lucrativ şi non-profit, constituită de
către comercianţii din judeţ, în temeiul Decretului-Lege nr.133/1990, recunoscută prin
Hotarârea Guvernului nr.799/1990;
- are ca scop promovarea intereselor membrilor săi în direcţia dezvoltării comerţului,
industriei, agriculturii şi serviciilor, corespunzător cerinţelor economiei de piaţă şi
sprijinirea lor în raporturile cu autorităţile române şi cele din străinătate;
- oferă servicii de consultanţă privind înregistrarea şi autorizarea comercianţilor;
- acordă informaţii, asistenţă şi consultanţă pentru dezvoltarea afacerilor;
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- oferă servicii de instruire şi consultanţă profesioniste, întreprinderilor şi organizaţiilor care
doresc să-şi îmbunătăţească performanţele;
- asigură promovarea întreprinderilor şi afacerilor.
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba
Funcţionează în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, nu are personalitate
juridică şi printer atribuţii se numără:
- înregistrarea tuturor persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare, precum şi a
persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale care
desfăşoară activităţi economice, cu sediul social/profesional pe raza teritorială a
tribunalului;
- realizează evidenţa datelor din documentele de înregistrare ale persoanelor supuse
înregistrării, arhiva oficială a documentelor cu caracter constitutiv sau modificator ale
acestora şi a altor documente prevăzute în mod expres de lege;
- asigură transmiterea datelor în vederea înregistrării fiscale a contribuabililor şi obţinerii
codului unic de înregistrare de la Ministerul Finanţelor Publice, precum şi a informaţiilor
din cazierul fiscal, în condiţiile legii.
 Asociaţia de dezvoltare socio-econoomică ADSEA
- înfiinţată în anul 2015 în scopul dezvoltării socio-economice a judeţului, prin accesarea de
fonduri naţionale şi europene,
- printre domeniile sale de interes se numără: promovarea mediului de afaceri- în special
sectorul automotive, dezvoltarea resurselor umane în concordanţă cu cerinţele pieţei
muncii şi promovarea intereselor judeţului Alba la nivel local, regional, naţional şi
european.
 UAT-uri
- consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi
rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii,
- primarul elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a
unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local,
- ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor privind
dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului,
respectiv cele privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau
municipiului.
 privat:
o Consiliului Economic şi Social (CES), instituţie publică care realizează dialogul social
dintre patronate, sindicate şi Guvern
o Alianţa Confederaţiilor Patronale din România (ACPR) cuprinde 8 confederaţii
membre: ARACO, CNIPMMR, CNPR, CPISC, CNPR, UGIR, PNR, UNPCP. A fost
creată pentru ca organizaţiile componente să fie membre în Business Europe, una dintre
cele mai puternice organizaţii de business la nivel european şi mondial, cu 40 de
federaţii membre, reprezentative pentru peste 20 de milioane de companii din 34 de ţări.
Pe lângă acestea mai fac parte şi Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR),
Iniţiativa Europeană a Mediului de Afaceri (IEMA), etc.
o Confederaţia Naţională a Patronatului Român (CNPR) cuprinde 16 federaţii, uniuni,
asociaţii, organizaţii patronale şi 29 societăţi comerciale afiliate direct. Organizaţiile
patronale membre ale CNPR cuprind asociaţii patronale structurate pe ramuri, domenii
şi subdomenii de activitate, la care sunt afiliaţi 6.513 agenţi economici cu capital privat,
majoritar de stat, străin sau mixt. CNPR reprezintă structuri din domeniile sănătate,
transporturi, industrie, IMM, cercetare şi altele.
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o Confederaţia Patronală din Industria României (CONPIROM)
o Confederaţia Patronală din Industrie, Servicii şi Comerţ (CPISC) grupează asociaţii
şi federaţii ale angajatorilor, în special medii şi mari, din industria energetică, industria
extractivă energetică şi neenergetică, industria metalurgică, indus¬tria construcţiilor de
maşini, industria şi serviciile IT, Poşta şi Comunicaţii, producţia şi distribuţia
cinematografică şi de audio-vizual, turism, transporturi mărfuri şi persoane, construcţii,
servicii şi comerţ. CPISC reprezintă 368.000 de salariaţi, adică 8,4% din total la nivel
naţional.
o Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa
o Confederaţia Patronală Concordia
o Confederaţia Patronală din Industria Română (CONPIROM) reuneşte 15 mari
federaţii patronale din metalurgie, materiale de construcţii, agricultură, îngrăşăminte
chimice, industria electronică şi electrotehnică, producători de mobilă şi alţii. În cadrul
federaţiilor îşi desfăşoară activitatea 40 de organizaţii patronale.
o Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România
(CNIPMMR) grupează în 100 de organizaţii patronale sectoriale şi teritoriale, societăţi
comerciale cu capital majoritar privat. Include, de asemenea, membrii asociaţi: asociaţii
familiale, profesionale, de ramură şi persoane fizice autorizate.
o Patronatul Român (PR)
o Consiliul Naţional al Patronatului Român (CoNPR)
o Uniunea Naţională a Patronatului Român (UNPR) este constituită din 10 patronate.
o Uniunea Naţională a Patronatelor cu Capital Privat din România (UNPCPR) este
constituit preponderent din întreprinderi mici şi mijlocii.
o Uniunea Generală a Industriașilor din România (UGIR)
o Uniunea Generală a Industriaşilor din România 1903 (UGIR 1903) are în
componenţă 60 de federaţii şi organizaţii patronale de ramură din industria constructoare
de maşini, petrochimie, industria alimentară, construcţii navale, materiale de construcţii,
IT, industria alcoolului, medicamente şi altele.
o Consiliul Investitorilor Străini CIS,
o Asociaţia Naţională a Antreprenorilor de Construcţii (ARACO)
o Patronatul întreprinderilor mici şi mijlocii Alba-Blaj
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II.

Considerente privind conceptul de investiţie

Investiţiile reprezintă cel mai important stimul pentru orice activitate economică. În cadrul economiei
naţionale, investiţiile constituie elementul fundamental care iniţiază şi dezvoltă orice activitate umană,
ocupând o poziţie centrală în sfera producţiei şi reprezentând motorul unui sistem activ. Existenţa şi
dezvoltarea firmelor este imposibilă în lipsa investiţiilor, acestea din urmă asigurând creşterea şi
perfecţionarea potenţialului productiv (prin extindere şi modernizare), apariţia de noi capacităţi de
producţie, crearea de noi locuri de muncă etc.
Noţiunea de investiţie provine din cuvântul de origine latină „investire” având sensul de „a îmbrăca, a
acoperi”şi trebuie analizată sub dublu aspect:
1. În sens larg, investiţia este o o acţiune, o lucrare de alocare, plasare, dotare prin care se obţin
întreprinderi noi, se modernizează sau se dezvoltă cele existente;
2. În sens restrâns, investiţia este, în acelaşi timp, o cheltuială, reprezentând o sursă financiară
consumată în prezent, în diferite domenii de interes, pentru a obţine efecte viitoare;

Investiţia

(componenta fizică)

(componenta financiară)

Este important de subliniat faptul că investiţiile nu se rezumă la simpla cheltuială, în sens financiar, sau
la efortul investiţional pe care îl fac agenţii economici când realizează un proiect de investiţii, acestea
favorizează dezvoltarea și modernizarea societății și, în același timp, duce la creşterea nivelului de trai
al populației prin crearea unor condiții îmbunătățite de viață.
În plan economic, activitatea de investiții joacă un dublu rol: agenții economici care implementează un
proiect de investiții își sporesc oferta de bunuri și servicii prin creșterea capacității lor productive,
realizând venituri suplimentare. În plan social, investiția joacă rolul de regulator în ocuparea forței de
muncă şi în îmbunătățirea calității vieții.
Realizarea procesului investiţional presupune existenţa a două componente strâns legate între ele:



Componenta financiară – concretizată în constituirea şi utilizarea fondurilor băneşti necesare
derulării procesului investiţional;
Componenta fizică – care constă într-un ansamblu de acţiuni fizice şi tehnice care au ca finalitate
realizarea fizică a obiectivului de investiţii.
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Investiţii - elementele cheie

Cine investeşte?

1. Subiectul
2. Obiectul

În ce domeniu?

3. Valoarea

Cât investeşte?

4. Rezultate preconizate

De ce se investeşte?

Referitor la cele enumerate mai sus, situaţia explicitată este următoarea:
1. Subiectul - În conformitate cu legislaţia din România, „investitorul este persoana fizică sau
juridică încadrată în activitatea investiţională pe teritoriul României”.
2. Obiectul în care se investeşte se deosebeşte în funcţie de ramurile beneficiare, putând astfel
vorbi despre investiţii industriale, agrare, de transport etc.
3. Valoarea investiţiei se determină diferit în funcţie de modul de realizare a lucrărilor de
achiziţie, construcţie, instalaţie şi montaj. Suma totală a cheltuielilor pentru investiţii cuprinde:
preţul de achiziţie, cheltuielile de transport, cheltuielile de construcţii, instalaţii sau montaj,
eventuale taxe şi cheltuieli vamale, alte taxe şi comisioane, etc.
4. Rezultatele care se obţin ca urmare a investiţiilor pot fi foarte variate. Acestea pot fi de natură
economică, socială şi politică.

Investiţii - clasificare
După destinaţie se disting:



investiţii productive asigură realizarea de
bunuri materiale;
investiţii neproductive sunt efectuate în
scopuri social-culturale vizând domenii
precum: arta, stiinţa, cultura, sănătatea.

După obiectul lor:






tehnice (achiziția, construcția, montajul unor mașini, utilaje, mijloace de transport, etc.),
umane (în calificarea sau specializarea personalului),
sociale (construcția unei cantine în incinta întreprinderii),
financiare (cumpărarea de titluri de participație la alte societăți comerciale),
comerciale (în publicitate și reclamă) etc.

După sectoare ale activităţii economice:


investiţii în sectorul primar, cuprinde toate acele lucrări efectuate în ramurile extractive
(cărbuni, minereuri feroase şi neferoase, petrol, gaze naturale etc.);
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investiţii în sectorul secundar, cuprinde lucrările prevăzute în toate ramurile tehnologice unde,
prin transformarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare, se obţine întreaga gamă de
produse materiale din toate ramurile industriale;
investiţii în sectorul terţiar, cuprinde toate investiţiile destinate sferei prestărilor de servicii
(comerţ, asistenţă socială, proiectare etc.).

După caracterul lucrărilor:





investiţii de expansiune (dezvoltare, extindere): acestea presupun cheltuieli în vederea măririi
capacităţilor de producţie;
investiţii de menţinere, ce ţin de reutilarea capacităţilor de producţie existente;
investiţii de modernizare, care se efectuează cu scopul creşterii performanţelor tehnice,
îmbunătăţirii randamentelor utilajelor existente;
investiţii de inovare, adică lansarea noilor activităţi;

După locul în care se fac:



investiţii interne;
investiţii externe (participarea cu fonduri la formare capitalurilor altor firme, pentru
diversificarea activităţii).

După sursa de finanţare:



investiţii finanţate din surse proprii, interne ale agentului economic (autofinanţare), din care
identificăm: amortizarea, capitalizarea profiturilor, mobilizarea resurselor proprii;
investiţii finanţate din surse atrase, externe (credite interne sau externe, investiţii directe de
capital, împrumuturi, leasing, colaborări cu alţi parteneri).

INVESTIŢII - clasificare
Destinaţie

Obiectul lor

•productive
•neproductive

•tehnice
•umane
•sociale
•financiare
•comerciale

Sectoare
economice
•în sector primar
•în sector
secundar
•în sector terţiar

Caracterul
lucrărilor
•de expansiune
•de menţinere
•de modernizare
•de inovare

Locul în care
se fac
•interne
•externe

Sursa de
finanţare
•surse proprii interne
•surse atrase externe

Investiţiile combină resurse economice de o mare diversitate – umane, materiale, financiare, tehnice
etc.
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III.

Considerente privind resursele economice

La baza dezvoltării producţiei de
bunuri materiale şi servicii stau
resursele economice, care reprezintă
mijloace oferite de natură utile
societăţii omeneşti. Acestea stau la
baza dezvoltării social-economice a
oricărui stat, asigurând bunăstarea şi
prosperitatea unei naţiuni.
Resursele economice constituie
totalitatea
elementelor
naturale,
umane, financiare, informaţionale şi
tehnologice atrase şi utilizate pentru
producerea
bunurilor
necesare
satisfacerii nevoilor umane.

Resurse economice - clasificare
A. RESURSE PRIMARE
1. Resurse umane
Include populaţia din punct de vedere cantitativ, calitativ şi structural – număr, calificare,
experienţă.
2. Resurse naturale
Resursele naturale reprezintă totalitatea zăcămintelor de minerale și minereuri, a terenurilor
cultivabile, a pădurilor și apelor, a florei şi faunei de care dispune o anumită regiune. Acestea apar în
mod natural în forma lor relativ nemodificată. Mineritul, extragerea petrolului, pescuitul și silvicultura
sunt în general considerate industrii ale resurselor naturale, cu excepţia agriculturii.
În funcţie de provenienţa, refacerea, efectele produse şi sfera de utilizare, acestea se pot clasifica în mai
multe categorii:
După originea lor ca fiind:



resurse biotice, derivate din animale și plante;
resurse abiotice, derivate din pământ, aer, apă, ș.a.m.d.; resursele minerale și energetice sunt de
asemenea resurse abiotice, unele sunt derivate din natură.

După durabilitatea exploatării şi al particularităţilor de refacere a unei cantităţi exploatabile de resurse
naturale, s-a alcatuit o clasificare care răspunde cerinţelor practice ale situaţiei actuale şi de perspectivă
a economiei mondiale. Aceasta clasificare grupează resursele naturale în doua categorii:
a. resurse inepuizabile, ce cuprind aerul, apa, diferite radiaţii, resurse denumite astfel pentru ca la
nivel global nu se poate prevedea epuizarea lor.
b. resurse epuizabile care pot fi:
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o

neregenerabile (convenţionale) - acelea care, prin consum, se distrug iar pentru refacerea lor este
necesară o perioadă de timp măsurată la scara geologică (milioane sau miliarde de ani). Din această
categorie fac parte:
 combustibili fosili (petrol, gaze naturale, rezervele de cărbune)
 energie nucleară (uraniu) .

o regenerabile (alternative) - acelea care fac parte din biosferă, pot să se refacă și pot fi folosite pe
termen nelimitat dacă sunt folosite rațional. Odată ce resursele regenerabile sunt consumate la o
rată care depășește rata lor naturală de refacere, ele se vor diminua și în cele din urmă se vor
epuiza.







energia eoliană
energia solară
biomasa
hidroenergia
energia
geotermală

După efectele produse:
 resurse nepoluante (energia solară)
 resurse poluante (cărbunele, petrolul)
După sfera de utilizare:
 Resurse energetice:



Resurse de materii
prime industriale:

 Resurse alimentare de
natură:












minereurile feroase
minereurile neferoase
lemnul
unele gaze atmosferice





combustibili fosili
forţa apei
lemnul
forţa vântului
energia solară

animală
vegetală
minerală

Dezvoltarea durabilă reprezintă un concept nou care presupune utilizarea materiilor prime şi a
industriilor nepoluante şi regionabile.
B. RESURSE DERIVATE
a. Resurse materiale
- capitalul tehnic sub formă de echipamente şi tehnologii de producţie, materii prime, precum şi
infrastructura materială şi socială;
b. Resurse financiare
- capitalul propriu, bunurile financiare şi capitalul lichid;
c. Resurse inovaţionale
- cunoştinţe, experienţa ştiinţifică, tehnologii de ultimă oră;
d. Resurse informaţionale
- date operaţionale, date statistice, informaţii contabile, financiare, de piaţă etc.
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Principala caracteristică a resurselor este raritatea: resursele se dovedesc a fi limitate în raport cu
nevoile şi potenţialul planetei.
Raportul nevoi-resurse constituie obiectul acţiunii umane sub forma activităţii economice. Activitatea
economică constă în efortul conştient al oamenilor de a utiliza resursele economice rare în vederea
producerii, repartiţiei, circulaţiei şi consumului de bunuri şi servicii corespunzător nevoilor şi
intereselor acestora.
Tot după acest criteriu, dar privite dintr-un alt punct de vedere, se poate vorbi despre resurse folosite în
domeniul producţiei materiale (industrie, agricultură), de resurse utilizate în domeniul neproductiv
(destinate consumului populaţiei), precum şi de resurse cu întrebuinare mai restrânsă.

RESURSELE
ECONOMICE

PRIMARE

NATURALE

REGENERABILE

UMANE

DERIVATE

MATERIALE

FINANCIARE

INOVAŢIONALE

INFORMAŢIONALE

NEREGENERABILE

Referitor la situaţia resurselor prezentate mai sus, la nivelul județului Alba potențialul economic este
evidențiat prin existența unor importante resurse naturale ce permit o dezvoltare variată, după cum
urmează:


Fondul forestier din judeţul Alba reprezintă 3,5% din fondul forestier naţional, 18,65% din
fondul forestier regional şi 36,8% din suprafaţa totală a judeţului, proporţia cea mai mare
ocupând-o pădurile de foioase 64,8 %, urmată de cea de conifere de 35,2 %, fapt ce
favorizează dezvoltarea industriei de prelucrare a lemnului în centre mai mici situate în zona
montană. Cele mai extinse suprafețe forestiere se găsesc în zona montană (în Munţii Apuseni şi
pe Valea Sebeşului).



Zăcăminte minerale
o minereuri neferoase (aur, argint, cupru la Baia de Arieş, Roşia Montana, Almaşu Mare,
Zlatna, Abrud etc.)
o mercur (Izvorul Ampoiului)
o sare și ape clorurosodice (Ocna Mureş)
o gaz metan (Cetatea de Baltă)
o calcare (Poiana Aiudului)
o bentonită (Ciugud şi Ocna Mureș)
o marmură (Sohodol)
o argilă (Sântimbru, Războieni, Unirea, Blaj)
o piatră de construcţii (Almaşu Mare, Zlatna, Abrud, Ocoliș)
o nisipuri, pietrișuri (albiile râurilor Mureș – Războieni, Aiud, Galtiu, Sântimbru, Vințu
de Jos, Șibot, pe Arieș – Sălciua.
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Fondul funciar
Din suprafaţa totală ce poate fi folosită pentru agricultură în judeţul Alba, 131.191 hectare
reprezintă partea arabilă, 120.932 hectare sunt pășuni, 73.453 hectare sunt fânețe, viile ocupând
5.085 hectare și livezile 1.298 hectare. Mai multe informaţii pot fi găsite la capitolul
Agricultură.



Apele
Reţeaua hidrografică din judeţul Alba este bogată, fiind alcatuită din:
 râul Arieş, cu afluenţii Arieşul Mare şi Arieşul Mic în zona Munţilor Apuseni;
 râul Mureş (cursul superior şi mijlociu) şi din afluenţii acestuia:
 pe malul drept: Arieş, Aiud, Geoagiu, Valea Teiului, Valea Gălzii, Cricău, Ampoi,
Vinţ etc.
 pe malul stâng: Târnava (Mare şi Mică), Galda, Secaş, Sebeş, Pian, Cugir etc.
Pe teritoriul județului Alba sunt 32 de lacuri și iazuri, aflate fie în administrarea Direcției
Apelor, a consiliilor locale, a Regiei Naționale a Pădurilor „Romsilva”, a Asociației Județene a
Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, a agenților economici, a C.N.A.R şi în proprietate privată.
Lacurile sărate sunt cele de la Ocna Mureş ca urmare a activităţii de exploatare a sării.
Lacuri naturale sunt cele din zona montană: Şurianu (în Munţii Şurianu) şi Iezer (din comuna
Ighiu, în Munţii Trăscăului).
Importante sunt resursele energetice ale Mureşului şi Sebeşului. Potenţialul energetic al
cursurilor repezi de munte este exploatat în principal pe cursul râului Sebeş unde sunt active
patru hidrocentrale (la Oaşa, Tău, Căpâlna şi Petreşti).
Pe raza județului Alba se găsesc şi lacuri pentru alimentarea cu apă în sistem microregional:
Mihoieşti, Gîrde, Cugir de pe Râul Mic, Feneşasa.



flora şi fauna
Judeţul Alba, datorită diversităţii formelor de relief, prezintă o mare diversitate faunistică şi
floristică. Mai răspândite sunt pădurile de foioase, de conifere sau cele mixte de conifere şi
foioase, precum şi vegetația subalpină şi alpină. În zonele joase ale județului se evidențiază
vegetația de silvostepă, aceasta fiind mai frecventă în podișul Secașelor, ca efect al
precipitațiilor mai reduse.
Dintre speciile de floră şi ciuperci întâlnite pe raza județului Alba enumerăm: molidul, bradul,
fagul, mesteacănul, ienuparul, afinul, zmeurul, murul, măceșul, merisorul, mălaiul cucului,
ştevia, gălbiori, hribi, ghebe, etc.
Fauna sălbatică include speciile caracteristice asociate habitatelor din zonele de munte, de deal
și podiș și de câmpie. Dintre speciile de faună întâlnite pe raza județului Alba, enumerăm:
lupul, vidra, râsul, ursul, broasca, şopârla, vipera, bufniţa, ierunca, caprimulg, ciocănitoarea,
muscarul, cucuveaua, cocoşul de munte, cioara, cucul, piţigoiul, mierla, sturzul, pupăza,
fluturi, cărăbuşul de mai, libelula, cosaşul, rădaşca, gândacul, etc.

Situaţia resurselor din judeţul Alba, este redată în continuare:
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Harta resurselor naturale şi materiale la nivelul UAT-urilor pe microregiuni

Notă: harta a fost întocmită pe baza fişelor comunelor întocmite în anul 2016 de către Compartimentul Dezvoltare
Economică din cadrul Consiliului Judeţean Alba.
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IV.

Contextul actual al economiei judeţului

1. Cadrul general
Condiţiile social - istorice de dezvoltare a ţării şi-au pus amprenta şi asupra industriei judeţului Alba,
care s-a reorganizat, conform noilor principii ale economiei de piaţă, fiind într-o continuă dinamică.
Locația geografică atractivă a județului Alba facilitează un acces rapid și ușor la orice țară din Uniunea
Europeană.
Poziția geografică: Transilvania, partea central-vestică a României
Suprafața: 6242 km2 (2,6% din suprafața totală a României)
Populație: 383.252 locuitori (335.875 loc.)
Densitate: 61 locuitori/km2
Organizare administrativă:
 4 municipii:Alba Iulia (reședință de județ), Aiud, Blaj, Sebeș.
 7 orașe: Abrud, Cîmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Zlatna, Teiuș și Baia de Arieș
 67 comune și 656 sate

2. Profilul economic al județului Alba
2.1. Industria
Economia județului Alba este predominant îndreptată spre sectorul industriei - în special industria
prelucrătoare. În prezent pilonii principali ai industriei judeţului Alba care au cea mai mare pondere
sunt:
 fabricarea autovehiculelor de transport;
 industria de prelucrare a lemnului;
 industria alimentară;
 fabricarea echipamentelor electrice;
 fabricarea de mașini, utilaje și echipamente;
Acestora li se adaugă următoarele domenii care au o pondere mai mică în economia judeţului:
fabricarea articolelor de voiaj şi a încălțămintei și fabricarea produselor din minerale nemetalifere.

Structura producţiei industriale 2017

4%

3%

14%
45%

10%

Fabricarea autovehiculelor de
transport
Industria de prelucrare a
lemnului
Industria alimentară
Fabricarea echipamentelor
electrice
Fabricarea de maşini, utilaje şi
echipamente
Fabricarea produselor din
minereuri nemetalifere
Altele

12%
12%
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Sursa: Buletin statistic al judeţului Alba- decembrie 2017
De menţionat este faptul că domeniul fabricarea articolelor de voiaj şi a încălţămintei a prosperat
începând cu sfârşitul anilor ’90 ca urmare a dezvoltării producţiei în sistem lohn, reprezentat de
societăţile Arieşul Conf S.A. de la Baia de Arieş, Fair Play Impex S.R.L. din Alba Iulia în domeniul
textil, Rapel S.A. în domeniul confecţiilor din piele şi în domeniul confecţionării încălţămintei Rekord
S.R.L. şi Matin Maier S.R.L. din Alba Iulia. Industria extractivă şi chimică sunt două ramuri cu
tradiţie îndelungată, puternic afectate de restructurările masive din ultimele decenii, care dispun totuşi
de un potenţial ridicat de dezvoltare în condiţiile efectuării unor investiţii majore de modernizare,
precum şi a unui management performant.

Principalele firme cu sediul în județul Alba având industria ca obiect principal de activitate:
Extracția minereurilor neferoase, a sării și a materialelor și rocilor de construcție: Cuprumin;
Industria alimentară și a băuturilor: Transavia, Albalact, Jidvei, Alpin 57 Lux, Prefera Foods,
Transeuro, Montana Popa, Solina Romania;
Industria de prelucrare a lemnului și producerea mobilei: Holzindustrie Schweighofer, Kronospan
Sebeş, Transilvania Production, Alredia, Stratuscom, Savini Due;
Industria confecțiilor textile și încălțămintei: Arieșul Conf, Ciserom, Fair Play Impex, Lenjerie
Werk 83, Rekord, Galway Sport, Matin Maier, Rapel;
Industria construcțiilor de mașini: Star Transmission, Star Assembly, Bosch Rexroth, Uzina
Mecanică Cugir, IAMU, Nova Grup, VCST Automotive Production Alba;
Industria betonului și a produselor din beton pentru construcții: Elis Pavaje, Florea Grup, Prebet
Aiud;
Industria metalurgică: Saturn;
Industria porțelanului: Apulum, IPEC, Axa Porcelaine;
Industria hârtiei și cartonului: Pehart TEC.

Acestea sunt redate în harta următoare:
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Hartă sectoare industriale dezvoltate în judeţul Alba pe UAT-uri şi microregiuni

Notă: harta a fost întocmită pe baza fişelor comunelor întocmite în anul 2016 de către Compartimentul Dezvoltare
Economică din cadrul Consiliului Judeţean Alba.
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Producţia industrială
În judeţul Alba, producţia industrială realizată în decursul perioadei analizate a înregistrat o creştere
de la 10353.3 mil. lei în anul 2014 la 12297.5 mil. lei în 2016, singura creştere semnificativă (2,75%)
se observă în domeniul fabricării autovehiculelor de transport şi o uşoară creştere în domeniul
fabricării produselor din minerale nemetalice. O scădere majoră se observă în sectorul industriei de
prelucrare a lemnului cu 0,23%.

Dinamica producţiei industriale 2014-2017
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Sursa: Buletine statistice lunare ale judeţului Alba nr. 12 aferente anilor 2014, 2015, 2016 şi 2017
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Investiţii
În ceea ce priveşte structura investiţiilor realizate în perioada 2014-2017, în funcţie de activitatea
principală a beneficiarilor, se observă o relansare substanţială a investiţiilor în industrie după o
perioadă de declin succesiv până în 2017. În sectorul administraţie publică se remarcă o scădere a
investiţiilor cu 75% faţă de anul 2016, după o perioadă de creştere succesivă până în 2016.
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În cadrul industriei, care cuprinde cele două subdomenii – prelucrătoare şi extractivă, cea
prelucrătoare ocupă o poziţie dominantă, cu o creştere faţă de anii anteriori la care ne raportăm, iar
industria extractivă, reprezentată prin exploatarea minereurilor neferoase (minereuri cuprifere,
polimetalice, mangan, uranifere), este în scădere datorită declinului din ultimul deceniu, doar în anul
2015 înregistrând o uşoară creştere.
Sursa: Buletine statistice lunare ale judeţului Alba nr. 2 aferente anilor 2014, 2015, 2016 şi 2018 (ianuarie)

Întreprinderi active
Numărul întreprinderilor active reprezintă un indicator important al dinamismului vieţii economice. În
tabelul de mai jos sunt prezentate date referitoare la numărul întreprinderilor active la nivel naţional,
regional şi judeţean. Remarcăm o creştere graduală a numărului de întreprinderi active, atât la nivel
naţional, cât şi la nivel regional şi judeţean, în perioada analizată.

Evoluţia nr. de întreprinderi active
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Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=INT101O
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Datele statistice din perioada 2013 – 2016 relevă faptul că la nivelul judeţului, categoria
microîntreprinderilor ocupă ponderea cea mai însemnată, urmată de categoria întreprinderilor mici. În
ceea ce priveşte numărul întreprinderilor, la toate categoriile de mărime tendinţa a fost relativ
constantă, doar la categoria microîntreprinderi s-a înregistrat cea mai mare creştere în această
perioadă.

Evoluţia numărului întreprinderilor după
mărime între 2013-2016
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Întrep. Mari
Întrep. Mijlocii

2013
32
154

2014
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2015
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32
160

Total
121
636

Trend
=
↗
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Mici+Microîntrep.

7367

7621

7786

7991

30765

↗

Sursa: prelucrare din http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=INT101R
(INT101R - Unitati locale active, pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2, clase de
marime dupa numarul de salariati, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete)

Categorie

Industrie

Agricultură,
silvicultură,
pescuit

Comert cu ridicata
si cu amanuntul;
repararea
autovehiculelor si
motocicletelor

Constructii

Servicii

2013

Anul

În perioada 2013 – 2016, conform informaţiilor statistice publicate, situaţia întreprinderilor active din
judeţ clasificate în funcţie de clasele de mărime şi ramurile economiei naţionale era următoarea:

Întrep. Mari
Întrep. Mijlocii

25
84

1
7

0
18

1
10

2044
144

Întrep.
Mici+Microîntrep.

980

373

2454

751

7395

30

2014
2015
2016

Întrep. Mari
Întrep. Mijlocii

25
90

0
7

0
20

0
12

2042
151

Întrep.
Mici+Microîntrep.

982

405

2496

782

7665

Întrep. Mari
Întrep. Mijlocii

24
89

1
6

0
19

0
11

2041
153

Întrep.
Mici+Microîntrep.

1028

410

2436

798

7823

Întrep. Mari
Întrep. Mijlocii

26
85

2
9

0
23

1
10

2046
149

Întrep.
Mici+Microîntrep.

1037

413

2414

805

8042

4475

1634

9880

3181

39695

Sursa: prelucrare din http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=INT101R

În perioada 2013 – 2016 cele mai multe întreprinderi mari şi mijlocii ale judeţului erau înregistrate
în domeniul serviciilor, urmate de cele din domeniul industriei prelucrătoare şi extractive, în timp ce
numărul cel mai ridicat de întreprinderi mijlocii este reprezentat de cele din industria prelucrătoare şi
extractivă, urmate de servicii. Întreprinderile mici şi microîntreprinderile îşi desfăşoară activitatea
preponderent în domeniul serviciilor şi al comerţului.

Dinamica întreprinderilor mari între
2013-2016
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Dinamica întreprinderilor mijlocii
între 2013-2016
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Dinamica întreprinderilor mici şi micro
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982
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În domeniul industriei, cu cele două ramuri – prelucrătoare şi extractivă, în perioada 2013 – 2016 cele
mai multe întreprinderi erau înregistrate în domeniul industriei prelucrătoare, respectiv 4340, faţă de
135 în industria extractivă. În industria prelucrătoare numărul întreprinderilor mici şi al
microîntreprinderilor a crescut uşor în fiecare an din perioada analizată, în timp ce numărul
întreprinderilor mijlocii este relativ constant după o perioadă de creştere.
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Evoluţia întreprinderilor din domeniul
industriei între 2013-2016
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Sursa: prelucrare din http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=INT101R
La data de 15 iunie 2017, în judeţul Alba erau înregistrate un număr total de 16.383 firme din care:
-

-

societăţi 8.688 din care:
 societăţi pe acţiuni – 124;
 societăţi cu răspundere limitată – 8.491;
 societăţi în nume colectiv – 72;
 societăţi în comandită simplă – 1;
cooperative agricole – 25;
regii de interes local – 6;
diverse sucursale – 1;
asociaţii familiale şi persoane fizice – 7.663;

Sursa: Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba, 2017

Referitor la dinamica înregistrărilor din perioada 2010- 2017 în judeţul Alba prezentată în graficul de
mai jos, tendinţa este de creştere, doar în anii 2013 şi 2014 s-a remarcat o uşoară scădere raportată la
anul 2010, în anii următori tendinţa fiind din nou de creştere. Cea mai mare creştere s-a înregistrat în
2017, când s-au înregistrat 1.484 societăţi, faţă de doar 718 societăţi înregistrate în anul 2010, practic
numărul înmatriculărilor s-a dublat în acest interval.
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În ceea ce priveşte situaţia societăţilor nou-înmatriculate pe medii de rezidenţă, între anii 2010-2017,
ponderea cea mai mare o au societăţile cu sediul în mediul urban, cu scăderi progresive în perioada
2011-2014, după care şi-au reluat ritmul de creştere ajungând în 2017 să fie dublate, raportat la 2010.
În mediul rural, după o creştere înregistrată în perioada 2010-2012, a urmat o perioadă de scădere în
anii 2013-2014, în acesta din urmă înregistrându-se cele mai puţine înmatriculări (179 societăţi), după
care a urmat o perioadă de creştere, cele mai multe înmatriculări fiind în 2017.
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Din totalul societăţilor nou-înmatriculate în perioada 2010-2017, cele cu capital românesc ocupă
ponderea cea mai mare, respectiv în mediul urban au avut o tendinţă constantă de creştere, în anul
2017 înregistrându-se o creştere de 120% raportat la 2010.
Domeniile de activitate predominante ale societăţilor cu capital românesc nou înmatriculate sunt:
comerţul, urmat de industria prelucrătoare, construcţii şi transport.
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Societăţi cu capital integral românesc
înmatriculate între 2010-2018
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27.49%

Societăţile cu capital străin s-au înmatriculat cu precădere în mediul urban, apogeul fiind atins în anul
2013 când s-au înregistrat 83 de societăţi, cele mai multe în mediul urban, după care a urmat o
perioadă de scădere, respectiv de 40% în 2017.
Domeniile de activitate predominante ale societăţilor cu capital străin nou înmatriculate sunt: industria
prelucrătoare, urmată de comerţ, construcţii, transport şi agricultură.
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Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, 2018
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Clasamentul societăţilor cu capital străin
după ţara de rezidenţă
Regatul Unit al
Marii Britanii şi al
Irlandei de Nord
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Moldova
Ungaria

Franţa

Irak China Ucraina
Turcia Canada
Elveţia
Danemarca

Data: 30.08.2018

Cipru
Belgia

Olanda
Germania

Austria

În ceea ce priveşte distribuţia societăţilor din judeţ după ţara de provenienţă şi după total aport la
capital subscris (în euro şi dolari), pe primele locuri se situează Germania cu 51%, Austria cu 19%,
Olanda 14% şi Belgia cu 8%.

Cifra de afaceri
Cifra de afaceri a judeţului Alba a crescut cu 123% în ultimii şapte ani. Evoluţia este dată, în principal,
atât de investiţiile companiilor cu sedii în judeţul Alba, dar cu afaceri în ţară şi peste hotare, cât şi ale
concernelor străine, în special din industria componentelor auto. În topul naţional, judeţul Alba este
situat pe locul 18 cu o cifră de afaceri de 14,8 mld lei în anul 2015.
Bilanțul activităților economice realizate în judeţul Alba după criteriul volumului cifrei de afaceri în
perioada 2013-2015 ne arată că sectorul industrie generează peste jumătate din cifra de afaceri totală a
firmelor din judeţ, urmat de sectorul comerț care se menţine la 26%. Sectorul transport deţine o
pondere de 7%, urmat de sectorul construcţii cu 6% şi sectoarele servicii, respectiv agricultură, cu
ponderi de 5% din cifra totală de afaceri.
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Structura întreprinderilor pe sectoare ale
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Sursa: Anuarul statistic al judeţului Alba 2013, 2014, 2015

Din ultimele date preluate din Anuarul statistic al judeţului Alba pe anii 2015 şi 2016, la criteriul cifră
de afaceri se observă o creştere a ponderii întreprinderilor mari şi mijlocii în domeniul industriei
prelucrătoare, în timp ce întreprinderile mici şi micro sunt concentrate în sectorul comerţ, sectorul
agricultură ocupând o pondere uşor mai ridicată doar la întreprinderile mici şi micro.
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Sursa: Anuarul statistic al judeţului Alba 2013, 2014, 2015
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Sursa: Anuarul statistic al judeţului Alba 2013, 2014, 2015

Cifra de afaceri a întreprinderilor mici şi
micro pe domenii ale economiei
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Sursa: Anuarul statistic al judeţului Alba 2013, 2014, 2015
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Produsul Intern Brut
Un alt indicator important în descrierea mediului economic al judeţului Alba îl reprezintă Produsul
Intern Brut (PIB) care reflectă suma valorii de piață a tuturor mărfurilor și serviciilor destinate
consumului final, produse în toate ramurile economiei (agricultura, industria şi serviciile) în interiorul
judeţului.
Astfel, potrivit datelor publicate de Comisia Naţională a Prognoză (CNP), judeţul Alba a înregistrat în
2016 una dintre cele mai mari rate de creştere economică la nivel naţional, de 5,8%, comparativ cu
2015, fiind situat pe locul trei după judeţele Maramureş şi Cluj (6,2% şi 6%) şi urmate de judeţul
Harghita, cu o creştere a PIB de 5,7% în 2016, şi de judeţele Bacău, Iaşi, Caraş-Severin şi Covasna
(toate cu 5,5%).
Produsul intern brut al României a fost de 169,077 miliarde euro în anul 2016, după o creştere
economică de 4,8% în acelaşi an, însă România continuă să fie a 17-a economie ca mărime din
Uniunea Europeană, deşi are a şaptea populaţie, arată datele publicate de biroul statistic Eurostat. (cf.
News.ro).
Sursa: https://www.news.ro/economic/eurostat-romania-ramane-a-17-a-economie-ca-marime-din-ue-dar-s-a-apropiat-decehia-si-grecia-1922405107002017031216828338
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Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=CON103G
La nivelul regiunii Centru, după valoarea produsul intern brut, judeţul Alba se situează pe locul patru, după
judeţele Braşov, Mureş şi Sibiu, cu o creştere a valorii de la 10162,2 mil. lei în 2012, la 11776,4 mil. lei în
2015. La categoria produs intern brut pe locuitor judeţul Alba se situează pe locul trei, după judeţele Braşov şi
Sibiu cu o valoare de 32882,6 mil. lei în 2014.
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Produsul intern brut/locuitor pe
Regiunea Centru
Covasna
Harghita
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Alba
Sibiu
Braşov
Regiunea Centru
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Jud. Alba
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* Pt perioada 2010-2014 s-a utilizat populaţia rezidentă (stabilă) la 1 iulie a fiecărui an, estimată în
condiţii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor
2011
Sursa: Breviar regiune 2017
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Terenuri şi clădiri disponibile pentru investiţii
Antreprenorii care doresc să înceapă o afacere în județul Alba au la dispoziție terenuri și spații
aparținând atât domeniului public al autorităților publice locale, cât și domeniului privat.
Hartă terenuri şi clădiri disponibile pentru investiţii

Notă: Harta a fost întocmită pe baza informaţiilor primite de la UAT-urile din judeţul Alba în anul 2017.
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2.2.

Agricultura

Județul Alba se caracterizează printr-o agricultură mixtă, fapt care reiese şi din împărţirea suprafeţei
agricole - în ponderi aproximativ egale - în teren arabil, respectiv păşuni şi fâneţe determinată de
condiţiile prielnice din punct de vedere al reliefului, climei şi solului. Relieful extrem de diversificat
permite dezvoltarea creşterii animalelor (în special ovine şi bovine), a culturii cerealelor,
legumiculturii, pomiculturii şi viticulturii. Solurile se încadrează în clasa de fertilitate medie și în mai
mică măsură în clasa de fertilitate ridicată, iar condițiile de climă permit cultivarea majorității
cerealelor, furajelor, plantelor tehnice, legumelor și fructelor.
Suprafaţa agricolă
Județul Alba are un potențial considerabil din punct de vedere al suprafeţei de teren pentru agricultură.
Fermierii au la dispoziție 330.731 ha, adică 53% din totalul suprafeţei judeţului Alba.
Din suprafaţa totală ce poate fi folosită pentru agricultură în judeţul Alba, 130.742 ha reprezintă partea
arabilă, 121.558 ha sunt pășuni, 72.219 ha sunt fânețe, viile ocupând 5.082 ha și livezile 1.378 ha.
Terenurile arabile sunt localizate cu precădere în partea central-estică a județului, în luncile Mureșului
și Târnavelor și în Podișul Transilvaniei.

Suprafaţa agricolă 2017
2%

0%

22%

teren arabil
39%

păşuni
fâneţe
vii
livezi

37%

Fondul funciar după modul de folosinţă
- ha Tipul

2014

2015

2016

2017

Arabil

130694

131191

130742

130742

Păşuni

121670

120932

121152

121558

Fânețe

72003

73453

72627

72219

Vii

5123

5085

5082

5082

Livezi

1241

1348

1378

1378

330731

332009

330981

330731

TOTAL suprafaţă
agricolă

Sursa: Direcţia Judeţeană de Agricultură Alba, oct. 2018.
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Suprafața arabilă este relativ constantă, într-o uşoară diminuare faţă de anul 2015, suprafeţele ocupate
de vii şi livezi rămân constante în ultimii doi ani. Județul Alba este cel mai important producător de
struguri și vinuri din Regiunea Centru, aici fiind localizate cele mai importante podgorii din
Transilvania (Valea Târnavelor, Aiud-Ciumbrud, Alba Iulia - Ighiu, Sebeș - Gârbova). În ultimii ani,
datorită unor investiții importante, suprafața cultivată cu viță de vie a crescut cu aproape 600 hectare
comparativ cu anul 2009.
În ceea ce priveşte cultura pomilor fructiferi, cele mai bune condiţii le întrunesc prunii, urmaţi de meri,
peri şi persici. Zonele care deţin condiţiile naturale cele mai favorabile pentru cultura pomilor
fructiferi sunt: zona Târnavelor, Podişul Secaşelor şi Valea Mureşului.
Producţia vegetală
2014

2015

2016

2017

Cultura

Supraf.
(ha)

Producţia
(t)

Supraf.
(ha)

Producţia
(t)

Supraf.
(ha)

Producţia
(t)
76653

Supraf.
(ha)
14615

Producţia
(t)
67052

Grâu

16450

67116

16690

63422

17034

Triticale

600

2460

1935

7704

1805

7762

492

2273

Orz

940

3572

510

2193

1120

4648

715

3142

150

450

129

413

190

627

200

760

4170

11676

3781

12477

3438

10314

2982

9380

Ovăz

1765

4413

1566

3915

920

1978

1348

3766

Rapiţă pt.
ulei

1970

5122

1019

2038

1100

3520

1270

3264

40285

229767

40280

193344

30791

190904

44890

231134

70

315

128

525

-

-

-

-

2674

7487

2920

5986

3778

10578

4306

11044

96

202

262

459

803

1445

1111

1667

Tutun

10

10

20

10

8

5

8

7

Sfeclă de
zahăr

523

23535

305

12600

184

9200

301

13846

Cartofi

3078

56943

2985

44477

2723

40845

2386

54816

Struguri
de vin

4217

27621

4048

25583

4262

23867

4222

38209

Orzoaică
toamnă
Orzoaică
primăvară

Porumb
boabe
Sorg
boabe
Floarea
soarelui
Soia
boabe
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Producţia vegetală după suprafaţă (ha) pe 2017
Porumb boabe

44890

Grâu

14615

Floarea soarelui

4306

Struguri de vin

4222

Orzoaică de primăvară

2982

Cartofi

2386

Ovăz

1348

Rapiță de ulei

1270

Soia

1111

Orz

715

Triticale

492

Sfecla de zahăr

301

Orzoaică de toamnă

200

Tutun

8

Producţia totală (to)
231134

Porumb boabe
67052

Grâu

54816

Cartofi

38209

Struguri de vin
Sfecla de zahăr

13846

Floarea soarelui

11044

Orzoaică de primăvară

9380

Ovăz

3766

Rapiță de ulei

3264

Orz

3142

Triticale

2273

Soia

1667

Orzoaică de toamnă

760

Tutun

7

Sursa: Direcția Agricolă Județeană Alba, oct. 2018

45

Producția agricolă vegetală înregistrează variații importante de la un an la altul, depinzând într-o
măsură considerabilă de factorii climatici. Principalele culturi care ocupă cele mai mari suprafeţe
arabile sunt: porumb pentru boabe, grâu, floarea soarelui, struguri de vin, orzoaică de primăvară,
cartofi, şi altele. După producţia obţinută, porumbul boabe ocupă primul loc, detaşându-se
considerabil faţă de următoarele culturi, respectiv, grâu, cartofi, struguri de vin, sfeclă de zahăr,
floarea soarelui şi orzoaică de primăvară, etc.

Zootehnie
Efectivele de animale
În ceea ce priveşte sectorul zootehnic, la nivelul județului, acesta reprezintă o activitate economică
importantă. Datorită programelor de sprijin prin alocarea subvenţiilor de către Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie în Agricultură pentru bovine, ovine şi caprine, porcine, păsări şi a politicilor agricole de
susţinere pe produs (bovine-lapte, carne, porcine-carne, păsări-carne, albine-miere), a crescut numărul
de capete şi s-au îmbunătăţit condiţiile de producţie.
Conform graficului şi tabelului de mai jos, efectivele de păsări ocupă cea mai mare pondere, urmate de
ovine şi caprine (care a crescut cu 27% faţă de anul 2016), apoi porcine (care a scăzut cu 87% faţă de
anul 2016) şi bovine, aflat în uşoară creştere. De asemenea, remarcăm dublarea numărului de familii
de albine, comparativ cu anul precedent, 2016.
Tip

U.M

2014

2015

2016

2017

Păsări

cap.

2703742

2515000

2787475

3256479

Ovine şi
caprine

cap.

373774

376455

371011

508337

Porcine

cap.

82772

80583

105868

56421

Bovine

cap.

64150

63707

67932

70134

Albine

familii

-

-

33520

66500

Efectivele de animale
3256479

Păsări

2015
Ovine şi caprine

2016
Porcine

Sursa: Direcția Agricolă Județeană Alba, oct. 2018
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56421
70134

508337

67932

105868

371011

80583

376455

64150

2014

63707

2787475

2515000

82772

373774

Nr. Capete

2703742

2017
Bovine

Producţia animală
Denumire
Carne total
din care:

UM
tone

2014
61947

2015
52335

2016
53211

2017
68168

bovine

tone

7950

6565

6949

6770

porcine

tone

13405

6468

5329

13620

ovine
+caprine
păsari

tone

1824

4412

3933

3401

Lapte total
din care:

tone
hl

38768
34890
37000
44377
2249500 1231586 1313362 1592000

lapte de vacă

hl

1128000

1120210

1194600

1343000

lapte de oaie
şi capră:
Ouă
Lână

hl

1121500

111376

118762

249000

mii buc.
tone

88500

144380

153960

890

610

420

160600
1023

tone

-

-

448

660

Miere

Evoluţia producţiei de carne
44377
37000
34890
38768

pasăre
ovine +
caprine
porcine

bovine

3401
3933
4412
1824
5329
6468

2017
2016

13620

2015

13405

2014

6770
6949
6565
7950

tone

Observăm creşteri atât la producţia de carne de pasăre cu 20% raportat la anul precedent, 2016,
respectiv de porc cu 60%, raportat la acelaşi an.
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Evoluţia producţiei de lapte
1343000
1194600
1128000
1120210

1121500

Hectolitri

2014
2015
2016
249000
118762
111376
lapte de vacă

2017

lapte de oaie si capră

Referitor la producţia totală de lapte, aceasta se află în scădere cu 41% raportat la anul 2014, laptele de
vacă înregistrând o diminuare cu 0,12 % faţă de anul 2014, iar cel de oaie şi capră creşte cu aproape
18% faţă de acelaşi an. Creşteri au fost înregistrate la ouă cu 45%, la lână cu 13 %, respectiv la miere
cu 32% faţă de anul 2014.
Avicultura a cunoscut o dezvoltare notabilă în
ultimii ani, județul Alba ocupă o poziţie
semnificativă, de remarcat aici fiind prezenţa pe
teritoriul judeţului nostru a liderului pieţei
româneşti a cărnii de pasăre, Transavia.Cu toate că
producţia de carne de pasăre înregistrează o ușoară
tendință de diminuare, aceasta se află pe poziţia
întâi, urmată de carnea de porcine (aflată de
asemenea în scădere), apoi de cea de bovine şi în
final de cea de ovine şi caprine (aflată în creştere),
păstoritul tradițional păstrându-se până în zilele
noastre în comunitățile rurale, predominant în zona
de câmpie, zona deluroasă şi în zona Munţilor
Şureanu.

Fructele de pădure au găsit condiţii favorabile datorită
reliefului judeţului nostru. Există două principale puncte de
colectare care aparţin Direcţiei Silvice localizate în Bistra
(Munţii Apuseni) şi Sebeş, şi multe altele particulare, în care
fructele de padure (în special afine, măceşe, zmeură etc.)
sunt sortate, refrigerate şi ambalate în vederea exportului.

Principalele sectoare agricole dezvoltate din judeţul Alba sunt reprezentate în harta următoare:
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Hartă sectoare agricole dezvoltate în judeţul Alba pe UAT-uri şi microregiuni

Notă: Harta a fost întocmită pe baza informaţiilor colectate de la UAT-urile din judeţul Alba în anul 2017 şi prelucrate de
către Compartimentul Dezvoltare Economică din cadrul Consiliul judeţean Alba.
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Dintre investitorii străini reprezentativi din agricultură, în domeniul culturii cerealelor la nivelul
judeţului Alba menţionăm Grupul DN Agrar (cu capital olandez şi german), care cuprinde un număr
de 17 firme care gestionează în judeţele Alba, Hunedoara şi Sibiu, 10.000 de hectare cultivate cu grâu,
porumb, lucernă, triticale, orzoaică, rapiţă şi floarea soarelui.
Industriile de prelucrare a cărnii, laptelui şi de producere a vinului sunt reprezentative pentru economia
judeţului. Pe lângă acestea, există câteva companii bine dezvoltate care utilizează resurse naturale şi
produc cherestea, mobilă, produse din piele şi porţelan.
Hartă investitori reprezentativi în agricultura judeţului Alba

Notă: Harta a fost întocmită de către Compartimentul Dezvoltare Economică din cadrul Consiliul judeţean Alba.

50

2.3.

Comerțul

În domeniul Comerțului internațional cu bunuri, în cadrul regiunii Centru, în totalul exporturilor
realizate în decembrie 2016 judeţul Alba a avut o pondere de 21,0%, fiind situat pe locul trei, după
judeţele Braşov (clasat pe locul I cu o pondere de 30,8%) şi Sibiu (cu 30,5%).
Cf. Comunicat presă al Direcţiei Regionale de Statistică Alba Nr. 114/26.04.2017, Comerţ Internaţional în Regiunea
Centru – Februarie

Companiile înregistrate în judeţul Alba au trimis pe pieţele externe produse în valoare de 1,3 mld.
euro, mai mult cu aproape 30% faţă de anul 2015, conform datelor de la INS, fapt suţinut de
exportatorii tradiţionali din industria lemnului (Kronospan şi Holzindustrie Schweighoffer, ambele
situate în Sebeş), dar mai ales de două companii de top din industria auto (Star Transmission şi Star
Assembly, aparţinând grupului Daimler din Cugir, respectiv Sebeş şi Bosch Rexroth din Blaj).
Din valoarea totală a exporturilor României realizată în anul 2017, judeţul Alba deţine o pondere de
3,9%, importurile având o pondere de 1,9%. Comparativ cu anul 2016, exporturile au fost mai mari cu
1139825 mii euro (+86,5%), în timp ce importurile au crescut cu 536972 mii euro (+61,3%).
Clasamentul valoric al judeţelor, ordonate descrescător, după valoarea exporturilor şi a importurilor
realizate în anul 2017, situează judeţul Alba pe locul 7 la exporturi şi pe locul 12 la importuri.
(Sursa: Comunicat presă al Direcţiei Regionale de Statistică Alba Nr. 1182/25.04.2018, Comerţul
Internaţional al judeţului Alba pe anul 2017)

La modul general, se observă o tendinţă evidentă de creştere atât a exporturilor, cât şi a importurilor
judeţului Alba, între anii 2014-2017.

Evoluţia exporturilor

3000000

2,457,885

Valoare exporturi (mii euro)

2500000

2000000

1500000

1,322,054

1,266,034
1,023,540

1000000

500000

0
2014

2015

2016

2017

Sursa: Buletine statistice lunare ale judeţului Alba nr. 2 aferente anilor 2014, 2015, 2016 şi 2017(feb)

În urma analizei structurii exporturilor efectuate în anul 2016, şapte secţiuni din nomenclatorul
combinat al produselor, cu ponderi semnificative (de peste 3%), au deţinut împreună 85,0% din
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valoarea totală a exporturilor, acestea fiind: lemn şi articole din lemn (30,2%), mijloace de transport
(25,6%), maşini, aparate şi echipamente electrice (13,9%), încălţăminte, pălării, umbrele (4,2%),
articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă (4,0%), mărfuri şi produse diverse (3,9%), textile şi articole
din textile (3,2%).
În urma analizei structurii exporturilor efectuate în anul 2017, trei secţiuni din nomenclatorul
combinat al produselor, cu ponderi semnificative (de peste 3%), au deţinut împreună 83,0% din
valoarea totală a exporturilor, acestea fiind: mijloace de transport (63,7%), maşini, aparate şi
echipamente electrice (10,5%), lemn şi articole din lemn (8,8%).
Referitor la valoarea importurilor judeţului, şase secţiuni din nomenclatorul combinat al produselor,
cu ponderi semnificative (de peste 3%), deţin împreună 81,6%, acestea fiind: mijloace de transport
(33,6%), maşini, aparate şi echipamente electrice (23,7%), metale comune şi articole din acestea
(10,4%), instrumente şi aparate optice, fotografice, ceasornicărie (5,7%), animale vii şi produse de
origine animală (4,6%), produse ale industriei chimice (3,6%).

Evoluţia importurilor
1600000
1,412,704
Valoare importuri (mii euro)

1400000
1200000
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800000

876,453
734,766
608,030
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200000
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2017

0
1

2

3

4

Sursa: Buletine statistice lunare ale judeţului Alba nr. 2 aferente anilor 2014, 2015, 2016 şi 2017
(feb)
Principalii parteneri de relaţii internaţionale ai judeţului, în anul 2016, după ponderea în valoarea
totală a exporturilor şi importurilor au fost:
-la export : Germania (40,7%), Italia (12,5%), Japonia (12,0%);
-la import : Germania (42,4%), Italia (10,6%), Ucraina (6,0%).
Principalii parteneri de relaţii internaţionale ai judeţului, în anul 2017, după ponderea în valoarea
totală a exporturilor şi importurilor au fost:
-la export : Germania (68,9%), Italia (7,2%), Ungaria (6,3%);
-la import : Germania (61,9%), Ungaria (7,8%), Italia (7,3%).
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Structura întreprinderilor pe sectoare ale
economiei după cifra de afaceri
5%

6%
7%

0%

Industrie

5%

7%
5%
6%

Agricultură, silvicultură,
pescuit

7%

Comerţ cu ridicata şi
amănuntul
51% 52%
55%

27%

Transport şi depozitare

26%
26%

Construcţii
6%

5%
Servicii

4%

Sursa: Anuarul statistic al judeţului Alba 2013, 2014, 2015
Sectorul comerţ, ocupă o pondere însemnată, reprezentând 26% din economia judeţeană, după cifra de
afaceri a întreprinderilor care activează în acest domeniu. Dacă luăm în calcul perioada 2013-2015,
observăm că predomină întreprinderile mici şi micro care sunt într-o uşoară scădere raportat la anul
2014 şi întreprinderile mijlocii care se menţin relativ la acelaşi număr.
Nr. întrepr. în domeniul comerţ cu ridicata şi amănuntul
Anul

2013

2014

2015

Total

Trend

Întrep. Mari

0

0

0

0

0

Întrep. Mijlocii

18

20

19

57

=

Întrep.
Mici+Microîntrep.

2454

2496

2436

7386

↘

În ceea ce privește nivelul investițiilor, sectorul comercial a cunoscut o uşoară creştere din anul 2014
când a înregistrat 0,5% la 1,24% cât a atins în anul 2016.
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Investiţii realizate în domeniul
comerţului cu ridicata şi amanuntul
%

2016

1.24

2015
1.04
2014

0.5

Sursa: Buletine statistice lunare ale judeţului Alba nr. 2 aferente anilor 2014, 2015 şi 2016

În domeniul comerțului, cele mai reprezentative lanţuri de magazine cu sediul social în municipiul
Alba Iulia sunt: Dacia, Agras, Elit, Transeuro şi Vlade.
În ceea ce privește sectorul de retail, judeţul beneficiază de prezența unor importante magazine de tip
cash&carry (Selgros), hypermarketuri și supermaketuri (Kaufland, Carrefour, Penny, Profi). Pe piața
de bricolaj sunt prezente magazinele companiilor:
Jysk la Sebeş, Dedeman şi Ambient la Alba Iulia,
parte a unor rețele autohtone și internaționale.
În partea centrală a municipiul Alba Iulia este situat
şi singurul centru comercial din judeţ - Alba Mall,
inaugurat în 2007, având o suprafață închiriabilă de
19.500 mp, cuprinde peste 100 de magazine, 16
restaurante şi cafenele, hipermarketul Carrefour,
cinematograful multiplex Colours Cinema 3D cu 3
săli, o sală de evenimente Ballroom, o parcare
terană cu o capacitate de peste 400 locuri.
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2.4.

Servicii

Activităţile de servicii ocupă în prezent un rol extrem de important în realizarea progresului economic
şi social fiind grupate, potrivit clasificărilor sectoriale ale economiei, în sectorul terţiar care acoperă
tot ceea ce nu este industrie, construcții sau agricultură.
Serviciile implică de la telecomunicaţii, transport, sănătate şi turism, până la presă, bănci şi jocuri de
noroc, altfel spus se referă la tot ce nu implică producție imediată de bunuri.
Sectorul serviciilor ocupă o pondere destul de redusă, reprezentând 5% din economia judeţeană, după
cifra de afaceri a întreprinderilor care activează în acest domeniu.
Evoluţia numărului de întreprinderi active în domeniul serviciilor
Din perspectiva evoluţiei numărului de societăţi comerciale care activează în sectorul serviciilor în
judeţul Alba în perioada 2013-2015, observăm o scădere apreciabilă a numărului de întreprinderi mari,
şi o uşoară creştere a întreprinderilor mijlocii, în timp ce întreprinderile mici şi micro înregistrează o
uşoară creştere raportat la anul 2013.
Anul

2013

2014

2015

Total

Întrep. Mari

180

3

1

184

Întrep. Mijlocii

24

22

28

74

Întrep.
Mici+Microîntrep.

2458

2887

3034

8379

Trend
↓
=
↗

2015

Numărul întreprinderIlor active
în domeniul serviciilor
Întrep. Mici+Microîntrep.
Întrep. Mijlocii

2014

Întrep. Mari

3034
28
1

Întrep. Mici+Microîntrep.
Întrep. Mijlocii
Întrep. Mari

2887
22
3

2013

Întrep. Mici+Microîntrep.
Întrep. Mijlocii
Întrep. Mari

2458
24
180

Sursa: Anuarul statistic al judeţului Alba 2013, 2014, 2015
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Evoluţia cifrei de afaceri a întreprinderilor din domeniul serviciilor în per. 2013-2015

Evoluţia întreprinderilor din domeniul
serviciilor după cifra de afaceri
2014 2015

7,645

2013

114,404
103,911
69,930
0

1,220,220

566,305

1,144,489

404,430

Întrep. Mici+Microîntrep.
Întrep. Mijlocii

468,997

500,000

Întrep. Mari
1,000,000

1,500,000

Mii lei

Anul

2013

2014

2015

Total

mii lei
Trend

Întrep. Mari

69,930

114,404

7,645

191,979

↓

Întrep. Mijlocii

103,911

404,430

566,305

1,074,646

↗

Întrep.
Mici+Microîntrep.

468,997

1,144,489

1,220,220

2,833,706

↗

Sursa: Anuarul statistic al judeţului Alba 2013, 2014, 2015
Din perspectiva evoluţiei cifrei de afaceri a societăţilor comerciale care activează în sectorul serviciilor
în judeţul Alba în perioada 2013-2015, observăm o scădere a numărului de întreprinderi mari şi o
uşoară creştere a întreprinderilor mijlocii, în timp ce întreprinderile mici şi micro înregistrează o
creştere, raportat la anul 2013.
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2.5.

Infrastructura de transport

Accesibilitatea rutieră oferită de rețelele de drumuri de la nivelul judeţului constituie un element cheie
în dezvoltarea durabilă la nivel judeţean şi regional întrucât este o expresie directă a mobilității, fie că
este vorba despre populație fie despre activitățile economice. În cele mai multe situații, dezvoltarea
economică s-a realizat în paralel cu creșterea semnificativă a mobilității și accesibilității, dezvoltarea
sistemelor de transport fiind o provocare continuă.
a. Accesibilitate rutieră
 Distanța dintre Alba Iulia și București: 349 km
 Distanța dintre Alba Iulia și orașele vecine de importanță regională sau națională:
o Alba Iulia - Cluj Napoca (nord): 97 km
o Alba Iulia - Timișoara (vest): 225 km
o Alba Iulia - Sibiu (sud-est): 70 km
o Alba Iulia - Brașov (sud-est): 240 km
o Alba Iulia - Târgu Mureș (nord-est): 118 km
Accesibilitatea rutieră de la reședința de județ Alba Iulia spre municipiile și orașele din județul
Alba (viteza medie de deplasare: 55 km/h)
De la Alba Iulia la:
Municipiu:
Aiud
Blaj
Sebeș
Oraș:
Abrud
Baia de Arieș
Cîmpeni
Cugir
Ocna Mureș
Teiuș

Accesibilitate rutieră
Distanţa (km)
Timpul de parcurgere (min)
29
32
40
44
17
19
66
100
80
37
51
17

72
109
87
40
55
18

b. Accesibilitate aeriană
Distanța de la Alba Iulia la cele mai apropiate aeroporturi:
- Alba Iulia - Aeroportul Internațional Sibiu: 70 km
- Alba Iulia - Aeroportul Internațional Cluj Napoca: 99 km
- Alba Iulia - Aeroportul Internațional Târgu Mureș: 104 km
c. Căi rutiere de transport
 Autostrăzi
- A1, prima autostradă construită în România, în perioada 1967–1972 și refăcută în 2000, aflată
în construcție, care începe din Bucuresti şi asigură ieşirea spre graniţa cu Ungaria la Nădlac, ce
traversează municipiul Sebeș şi continuă spre Deva;
- A10 este autostrada care va face legatura dintre Autostrada A1 (Bucureşti -Nădlac) si
Autostrada A3 numită şi Autostrada Transilvania (Bucureşti - Borş), pe traseul Sebes - Turda.
(sursa http://www.130km.ro/a10.html)
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Harta cu autostrăzile din România

Sursa: 130km.ro

 Drumuri de importanță europeană
- E81 (DN1): leagă România de țările membre ale Uniunii Europene prin Ucraina, frontiera
ucraineano-română Nevetlenfolu - Halmeu (Satu Mare - Cluj Napoca - Alba Iulia - Sibiu Râmnicu Vâlcea - București - Constanța). Permite de asemenea, prin drumul european E60 BrestConstanţa, o bună conexiune cu Ungaria și țările din centrul și vestul Europei.
- E68 (DN7 și DN1): leagă România de țările membre ale Uniunii Europene prin Ungaria, prin
frontiera ungaro-română Nădlac (Arad - Deva - Alba Iulia - Sibiu - Brașov).
Drumurile naționale 1 și 7, cunoscute și ca E68 și E81, se numără printre drumurile cu cel mai intens
trafic din România, acestea preluând o bună parte din traficul de tranzit prin România spre Europa
Centrală și Occidentală. Acesta este de altfel unul din motivele pentru care această rută a fost inclusă
în traseul Coridorului pan-european IV de transport ce va asigura o legătură rapidă între sud-estul
Europei (Istanbul, Salonic) de centrul (Dresda, Nürnberg) și nordul Europei, via Grecia, Bulgaria,
România, Ungaria, Slovacia, Austria, Cehia.
Din punct de vedere economic, al legăturilor comerciale, cele mai importante drumuri europene din
judeţul Alba sunt:
 șoseaua E68, ce formează cea mai scurtă legătură între județele din sudul regiunii și principalii
parteneri economici din Europa, fiind totodată una din rutele care asigură conexiunea, prin
valea Oltului, cu sudul țării și cu Capitala,
 șoseaua E81, prin care se realizează legături directe cu Capitala și cu Regiunea Nord-Vest.
Sursa: Infrastructura de transport, factor cheie în dezvoltarea durabilă a Regiunii Centru, ADR
Centru 2011, lucrare elaborată în cadrul Departamentului studii regionale, p. 19, 22
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 Drumuri de importanță națională și județeană
Rețeaua de drumuri care traversează teritoriul administrativ al județului Alba este bine dezvoltată,
principalele axe de circulație fiind plasate de-a lungul culoarelor Mureșului și a Târnavelor, dar și prin
trecătorile și pasurile montane.
Județul Alba este avantajat din punct de vedere al accesului la rețeaua de transport europeană și
națională fiind traversat de drumurile naționale care travesează majoritatea orașelor județului,
facilitând legătura direct a acestora cu reședința de județ, excepție făcând doar orașele Ocna Mureș și
Cugir, care sunt traversate de drumuri județene.
- DN14B: drum național ce asigură legătura dintre Alba Iulia și Mediaș (jud. Sibiu), pornind de la
Teiuș (legătura cu DN1) și terminându-se la Copșa Mică (din DN14);
- DN67C: sau ”Transalpina” este o șosea din Munții Parâng (Carpații Meridionali), fiind cea mai
înaltă din România. DN67C asigură legătura între orașele Novaci (jud. Gorj) și Sebeș;
- DN74: drum național ce asigură legătura dintre orașul Brad din județul Hunedoara și orașele din
județul Alba: Abrud, Zlatna și Alba Iulia;
- DN74A: se află în totalitate în județul Alba, asigurând legătura între orașele Abrud și Câmpeni,
respectiv între drumurile DN74 și DN75;
- DN75: drum național ce asigură legătura dintre Turda (jud. Cluj) de Câmpeni și mai departe de Ștei
(jud. Bihor);
Drumuri județene care asigură legătura cu rețeaua de drumuri naționale pentru acele orașe care nu
sunt intersectate de o șosea națională, preluând astfel rolul drumurilor naționale: Cugir (DJ 704), Ocna
Mureș (DJ 107). Drumurile județene sunt legate de rețeaua europeană TEN-T și de autostrada SebeșTurda, aflată în execuție.
În curs de reabilitare/modernizare DJ 107I supranumit “Transalpina de Apuseni”- care are originea în
municipiul Aiud şi terminându-se aproape de Abrud, în DN 74, cu o lungime totală de 78,42 km.
Acest drum face legătura între Autostrada Sebeş-Turda, drumul naţional DN 74 care duce în inima
Ţării Moţilor şi drumul naţional DN1, asigurând conectivitatea zonei Munţilor Apuseni cu coridoarele
de transport europene şi naţionale. Obiectivul lucrărilor de modernizare este creşterea gradului de
accesibilitate a zonelor rurale şi urbane din judeţul Alba situate în proximitatea reţelei TEN-T.
În ceea ce priveşte accesibilitatea, judeţul Alba dispune de o reţea de drumuri judeţene având o
lungime de 920 km şi o reţea de drumuri comunale de cca 1386 km lungime.
Accesul spre fondul forestier cu potenţial de exploatare este asigurat de o reţea de drumuri forestiere
având o lungime de peste 450 km, iar accesul spre exploataţiile agricole poate fi efectuat prin cca 1000
km drumuri vicinale şi agricole.
d. Căi feroviare de transport
 Magistrale feroviare de importanță națională
Din totalul de nouă magistrale aflate în administrarea operatorului național Căile Ferate Române
(CFR) ce reprezintă principalele artere de circulație feroviară din Romania, două traversează judeţul
Alba, prin nodurile feroviare de la Teiuș, Războieni și Vințu de Jos:
- magistrala 200 (București - Brașov - Făgăraș - Sibiu - Vințu de Jos - Simeria - Arad - Curtici) prin
municipiul Sebeş;
- magistrala 300 (București - Brașov - Sighișoara - Mediaș - Blaj - Teiuș - Cluj Napoca - Oradea Episcopia Bihorului) prin Blaj, Teiuș, Aiud, Ocna Mureș.
Tronsonul Sighişoara-Mediaş-Blaj-Vinţu de Jos-Simeria se află într-un stadiu avansat de modernizare,
având o linie de cale ferată de mare viteză, parte a coridorului IV feroviar European, iar tronsonul
Simeria-Arad-Curtici este în curs de modernizare până în anul 2020.
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 Căi feroviare de importanță județeană și locală
- Unirea - Războieni - Târgu Mureș - Deda (jud. Mureș)
- Alba Iulia - Zlatna
Lungimea căii ferate aflate în exploatare este de 230 km, linie normală.
Sursa: Profilul judeţului Alba 2012, ADR Centru
Judeţul Alba prezintă o accesibilitate foarte bună din punct de vedere rutier, feroviar şi aerian,
favorabil iniţierii afacerilor atât în mediul urban câr şi rural, cu acces la coridoarele europene de
transport.
Zonele cu potenţial turistic dezvoltat şi care necesită investiţii consistente sunt domeniile schiabile
Şugag-Poarta Raiului şi Arieşeni-Gârda de Sus-Albac-Horea.
Investiţiile viitoare în drumurile naţionale DN74 Alba Iulia-Zlatna-Abrud, DN75 Turda-CîmpeniArieşeni, DN67C Sebeş-Şugag-Novaci care face legătura între judeţul Alba şi judeţul Gorj, drumurile
judeţene şi comunale vor permite dezvoltarea potenţialului turistic al Munţilor Apuseni şi a Munţilor
Şureanu, o oportunitate fiind reabilitarea/modernizarea în scop turistic a liniei Mocăniţei: AbrudCîmpeni-Baia de Arieş-Turda.
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Judeţul Alba este un sistem teritorial policentric, a cărui consolidare asigură reducerea disparităţilor
existente între partea de est şi cea de vest a judeţului. Reţeaua localităţilor urbane şi rurale a cunoscut
un process de polarizare a activităţilor economice şi sociale în jurul municipiilor Alba Iulia, Aiud, Blaj
şi Sebeş şi mai modest în jurul centrelor mici urbane, Cugir, Ocna Mureş, Zlatna, Abrud, Cîmpeni,
Baia de Arieş. Zona Munţilor Apuseni cu oraşul Cîmpeni ca pol de dezvoltare socio-economică
înregistrează stagnare şi un process lent de declin economic, fiind restructurate principalele activităţi
economice, industriale şi cooperatiste.
Municipiul Alba Iulia este considerat pol de importanţă regională, iar municipiile Sebeș, Aiud, Blaj şi
oraşul Cugir poli de importanţă locală.
Un areal de concentrare urbană se află și în depresiunile de contact: Aiud, Ocna Mureș, Alba Iulia,
Sebeș.
Cele mai mari densități ale rețelei rutiere de transport sunt în Culoarul Alba Iulia - Aiud, şi în
depresiunile intramontane. La polul opus se află Munții Șureanu precum si părți semnificative din
Munții Apuseni.
Principalele zone turistice din judeţul Alba (cu excepția orașelor de importanță turistică) și
infrastructura rutieră aferentă:
 zona Munților Apuseni, zonă turistică din județul Alba cu resurse turistice variate (fenomene
carstice deosebite, stațiune de schi, agroturism, turism cultural). Drumuri principale: DN74,
DN75, DJ762, DJ750 DJ108, DJ107K, DJ 750C, DJ107M, DJ107I.
 Podișul și văile Târnavelor (zonă cu obiective turistice de ordin cultural - bisericile fortificate
și cetățile țărănești, castele, regiune cu vititurism, stațiune balneară: Bazna). Drumuri
principale: DN 14B Copșa Mică-Teiuș, și DJ 107.
 Zona montană din sudul județului Alba (turism montan, în principal, stațiune de iarnă în curs
de dezvoltare). Drumuri principale: DN67C (Sebeș - Novaci –Transalpina, șoseaua care urcă la
cea mai mare altitudine din țară: 2145 m, DJ 705F.
Sursa: Infrastructura de transport, factor cheie în dezvoltarea durabilă a Regiunii Centru, p. 33, ADR Centru
2011
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V.

Demografie şi forţă de muncă

Populaţia totală a judeţului Alba
Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică – INSSE – Baze de date statistice –
TEMPO – online reiese că populația cu domiciliul în județul Alba, la 1 ianuarie 2018, este de
377.575 persoane din care 186.532 – bărbați (reprezentând 49%) și 191.043 femei (reprezentând
51%). In mediu urban avem o populație de 226.459 persoane (reprezentând 60% din populația
totală) din care 109.747 bărbați și 116.712 femei iar în mediu rural avem o populație de 151.116
(reprezentând 40%din populația totală) din care 76.785 bărbați și 74.331 femei.
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Feminin,
191043,
51%

Structura demografica
pe medii de rezidenta
(ian. 2018)
Rural
40%

Masculin,
186532,
49%

Urban
60%
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Feminin
Masculin

Harta cu repartiţia populaţiei pe UAT-uri
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Piaţa muncii în judeţul Alba
Populaţia activă pe medii de rezidenţă

TOTAL
Urban
Rural

2010
8957918
5029757
3928161

2011
8798682
5038775
3759907

'
persoane
2012
2013
2014
2015
2016
2017
8848598 8831753 8882686 8858176 8695720 8811932
5019734 5005294 5061593 4992340 4938497 4963259
3828864 3826459 3821093 3865836 3757223 3848673

Populaţia activă pe medii rezidenţă
Persoane
3848673
4963259
3757223
4938497

2017
2016

8811932
8695720

3865836
4992340
3821093
5061593

2015
2014
2013
2012
2011
2010
0

2000000

8858176
8882686

3826459
5005294
3828864
5019734

8831753

3759907
5038775
3928161
5029757

8798682

4000000

6000000

8848598

Rural
Urban
TOTAL

8957918
8000000

10000000

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AMG101F
Din punct de vedere al repartiţiei pe medii de rezidenţă a populaţiei active din judeţul Alba, se remarcă
o tendinţă generală de declin demografic, populaţia scăzând cu 1,65% din 2010, când a înregistrat cea
mai mare valoare, până în 2017, acest lucru reflectându-se atât la
nivel urban, cât şi rural.
În Uniunea Europeană, România este pe locul al treilea în rândul
statelor cu cel mai mare declin demografic, după Germania (187.000 în 2015) şi Italia (-161.800), ca număr absolut. Tendinţa
de scădere a populaţiei judeţului, dar şi din România, se
datorează atât scăderii natalităţii, a diminuării fertilităţii, cât şi
migraţiei externe a populaţiei.
Populaţia ocupată pe sexe (la sfârşitul anului)
mii persoane

TOTAL
Masculin
Feminin

2010
156.8
81
75.8

2011
158.1
80.4
77.7

2012 2013 2014 2015
163.4 163.3 159.6 159.2
86.3 87.2 86.2 86.1
77.1 76.1 73.4 73.1

2016
159.9
88
71.9

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba, Buletin statistic lunar al judeţului Alba şi al Regiunii Centru - iul. 2018

64

Populaţia ocupată pe sexe
Feminin

Masculin

TOTAL

mii persoane
71.9

2016

73.1

2015

73.4

2014

76.1

2013

77.1

2012

88

159.9

86.1

159.2

86.2

159.6

87.2

163.3

86.3

163.4

77.7
80.4

2011

158.1

75.8
81

2010

156.8

În ceea ce priveşte populaţia ocupată în funcţie de sexe la sfârşitul anului 2016, se observă o uşoară
creştere atât a totalului populaţiei, cât şi pe sexe, comparativ cu anul anterior 2015, precum şi o
scădere raportată la anul 2012 când a atins valoarea maximă de 163,4 mii persoane. De asemenea,
raportat la anul 2010, a crescut numărul populaţiei ocupate de sex masculin, în timp ce populaţia
feminină ocupată a scăzut.
Numărul mediu al salariaţilor

2010

2011

2012

2013

mii persoane
2014
2015

TOTAL
populaţie

74577

73983

77467

77320

79006

80782

84208

Masculin
Feminin

38526
36051

37198
36785

40794
36673

39996
37324

41858
37148

42858
37924

44751
39457

2016

Numărul mediu de salariaţi
86000
84000
Mii persoane

82000
80000
78000
76000
74000
72000
70000
68000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=FOM104F
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Notă: Numărul mediu al salariaţilor cuprinde persoanele angajate cu contract de muncă/raport de serviciu pe durata
determinată sau nedeterminată (inclusiv lucratorii sezonieri, managerul sau administratorul), al căror contract de muncă /
raport de serviciu nu a fost suspendat în perioada de referinţă.
Numărul mediu se determină ca medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi (exclusiv cei al
caror contract de muncă/raport de serviciu a fost suspendat) din perioada de referinţă, inclusiv din zilele de repaus
săptămânal, sărbatori legale şi alte zile nelucratoare împarţită la numărul total al zilelor calendaristice, precum şi salariaţii
al căror contract individual de muncă a fost suspendat din iniţiativa angajatorului (în cazul întreruperii temporare a
activităţii) şi au beneficiat de o indemnizatie din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, conform
legislatiei in vigoare. In efectivul zilnic al salariaţilor luat în calculul numărului mediu, nu se cuprind: salariaţii aflaţi în
concedii fara plată, în grevă, detaşaţi la lucru în străinatate.

În graficul de mai sus se observă creşterea semnificativă a numărului mediu al salariaţilor comparativ
cu 2010 când s-au înregistrat 74.577 mii persoane, respectiv atât numărul salariaţilor de sex masculin,
cât şi cei de sex feminin a crescut.
Numărul salariaţilor pe activităţi ale economiei, industrie şi agricultură

Număr salariaţi pe activităţi economice
0

20000

Persoane
40000
60000

TOTAL SALARIAŢI, din care în:
Agricultură, silvicultură şi pescuit
Industrie
Construcţii
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul,…
Transport şi depozitare
Hoteluri şi restaurante
Informaţii şi comunicaţii
Intermedieri financiare şi asigurări
Tranzacţii imobiliare
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
Activităţi de servicii administrative şi…
Administraţie publică şi apărare ;…
Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială
Activităţi de spectacole, culturale şi…
Alte activităţi de servicii

80000

100000

2010
2011

Domenii

2012
2013
2014
2015
2016

Remarcăm faptul că numărul total al salariaţilor a crescut progresiv, cu precădere în anii 2015 şi 2016,
ca domenii cu cel mai mare număr de angajaţi enumerându-se: industria (cea prelucrătoare), urmată de
comerţ, respectiv de sănătate şi asistenţă socială şi de domeniul învăţământ.
În agricultură, numărul angajaţilor este constant, cf. graficului următor:
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Număr salariaţi industrie
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba, Buletin statistic lunar al judeţului Alba şi al Regiunii Centru - iul. 2018

Şomajul şi rata şomajului

Şomeri -Total
din care: Femei
Rata şomajului
din care: Femei

UM
2010 2011
număr 17506 13228
număr 7587 5859
%
10
7.7
%
9.1
7

2012
14924
6627
8.4
7.9

2013 2014
18557 12508
8746 5335
10.2
7.3
10.3
6.8

2015
9394
4138
5.6
5.4

2016
8566
3624
5.1
4.8

2017 2018*
6163
5679
2669
2532
3.7
3.4
3.5
3.4
*date iulie 2018

Din datele statistice anuale oficiale, rezultă că în anul 2017 numărul şomerilor a scăzut cu peste180%
faţă de anul 2010 şi cu 200% faţă de anul 2013 când s-a înregistrat cel mai mare număr de şomeri din
perioada analizată, iar rata şomajului în anul 2017 a scăzut cu aproape 200% faţă de anul 2010.

67
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Sursa: http://www.alba.insse.ro/wp-content/uploads/2018/09/Rata-%C8%99omajului.htm
Direcţia Regională de Statistică Alba, Buletin statistic lunar al judeţului Alba şi al Regiunii Centru - iul. 2018

În funcţie de rata şomajului (calculată ca raport dintre numărului şomerilor la populaţia activă civilă la
1.01.2017), judeţul Alba s-a situat în luna iulie 2018 pe locul 19 cu 3,4%, față de 3,5% pe ţară.
În funcţie de nivelul de pregătire, se observă faptul că numărul şomerilor scade progresiv la toate
categoriile, raportat la anul 2013 când s-au înregistrat cele mai mari valori.
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Şomeri după nivelul de pregătire
0
2010

5000

2012

867

2013

882

13656

4019

2014

591 2491

2015

4691830

2016

5571614

9426

Primar, gimnazial şi
profesional

14924

10746

3311

Total

13228

9500

858 2870

20000
17506

12089

4254

1163

2011

Număr persoane
10000
15000

18557

- Liceal si postliceal

12508
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7095 9394
6395 8566

6163
1337 4526
300

2017

Persoane neindemnizate
după pregătire
87
447
46
451
107672

2017

3630
4164
5333
5830
5744
6523
152905
7085
8142
279 1881
11157
13317
2581153
7642
9053
222
769
6371
7362
151
453
5420
6024
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2013
2012
2011
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0

5000

10000

15000

- Universitar

- Liceal si postliceal

- Primar, gimnazial si
profesional
Persoane care nu
beneficiază de drepturi
băneşti, din care:

Număr persoane

În anul 2017, la categoria persoanelor neindemnizate observăm faptul că numărul acestora a scăzut cu
219% (de la 13317 la 4146 persoane) raportat la 2013 când s-a înregistrat maximul, în general tendinţa
fiind de scădere la toate categoriile de studii, cele cu nivel primar, gimnazial şi profesional ocupând
ponderea cea mai mare din total. Faţă de anul 2013, persoanele neindemnizate cu studii primare,
gimnaziale şi profesionale au scăzut cu peste 207%, cele cu pregătire liceală şi postliceală cu 320%, în
timp ce acelea cu studii universitare au scăzut cu 220%.
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Câştigul salarial brut şi net
Indicii câştigului salarial real
Ani de bază

An bază 2010

2010

2011

2012

%
100

%
98.1

%
99.1

Ani
2013
UM: %
%
99.9

2014

2015

2016

%
106.2

%
117

%
130.8

Datele INS arată că în luna iulie 2018, câştigul salarial mediu brut* înregistrat în judeţ a fost de
4187 lei, mai mare cu 199 lei (+5,0%) decât în luna anterioară. Câştigul salarial mediu net în iulie
2018 a fost de 2520 lei, mai mare cu 120 lei (+5,0%) decât în luna anterioară și mai mare cu 476 lei
(+23,3%) față de luna iulie 2017.
Câştigul salarial mediu net înregistrat în judeţ în luna iulie 2018 poziţionează judeţul pe locul 10 în
ierarhia judeţelor ordonate descrescător.
Indicele câştigului salarial real în luna iulie 2018 faţă de luna anterioară a fost de 105,5%, iar față de
luna corespunzătoare din anul precedent de 117,9%.
Faţă de câştigul salarial mediu realizat pe ţară, în judeţul Alba, în
luna iulie 2018 câştigul salarial a fost mai mic: câştigul salarial
mediu brut cu 323 lei, respectiv cu 7,2%, iar câştigul salarial mediu
net cu 188 lei, respectiv cu 6,9%.
Câştiguri salariale medii nete peste media înregistrată pe judeţ au
realizat salariaţii din servicii (2582 lei), în timp ce salariaţii din
industrie şi construcţii (2487 lei) și cei din agricultură, silvicultură şi
pescuit (2365 lei) au înregistrat câştiguri salariale medii nete sub
media înregistrată pe judeţ.
*Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare),
contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au
fost transferate în sarcina salariatului şi, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind
reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal. În consecință, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar”
produs şi diseminat începând cu luna de referinţă ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare
anului 2018.

Sursa: Comunicat de presă nr. 59/26.09.2018 - Efectivul de salariaţi şi câştigul salarial mediu în luna
iulie 2018
lei/persoana
CÂŞTIGUL SALARIAL
MEDIU BRUT

2017

2018 *)

*)

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

Total judeţ

2851

2817

2837

2883

2945

3066

3648

3849

3966

3949

3970

3988

4187

Agricultură, Silvicultură şi
Pescuit

2913

2988

2956

2953

2908

2896

3233

3471

3588

3806

3694

3870

3891

Industrie şi Construcţii

2791

2748

2762

2807

2905

3098

3523

3879

3714

3682

3702

3728

4111

Servicii **)

2915

2879

2913

2968

2998

3048

3874

3863

4334

4303

4355

4338

4320

*)

Date operative

**) Exclusiv

forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna
septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
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Nota 1: Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2018, eşantionul cuprinde, pe
total țară, circa 23.500 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând
unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de
unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 90,66% din numărul total al salariaţilor din acest sector.
Nota 2: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2. Informaţiile privind câştigurile salariale pentru anumite
activităţi economice conform CAEN Rev.2 din cadrul industriei şi serviciilor (ex. extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, producţia şi furnizarea de energie electrică
şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, poştă şi de curier, intermedieri financiare), în cea mai mare parte, sunt repartizate pe judeţe după sediul central al
întreprinderii furnizoare de date.
Nota 3: În luna ianuarie 2017 se aplică prevederile legale în vigoare referitoare la baza de calcul a contribuţiilor salariaților pentru asigurările sociale de sănătate (Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare), care se plafonează în limita a 5 câştiguri salariale medii brute stabilite prin legea bugetului
asigurărilor sociale de stat.
Începând cu luna februarie 2017 se aplică prevederile legale în vigoare (O.U.G. nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal)
referitoare la contribuţiile sociale individuale, respectiv contribuţiile salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate.
Nota 4: Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele
de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în
totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal. În consecință, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar” produs şi diseminat
începând cu luna de referinţă ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului 2018.

lei/persoana
CÂŞTIGUL
SALARIAL MEDIU
NET

2017 *)

2018 *)

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

Total judeţ

2044

2016

2031

2065

2108

2197

2201

2325

2403

2384

2401

2400

2520

Agricultură,
Silvicultură şi Pescuit

2089

2144

2123

2131

2088

2073

1964

2115

2186

2295

2233

2332

2365

Industrie şi Construcţii

2005

1968

1983

2015

2083

2226

2140

2357

2273

2240

2261

2264

2487

Servicii **)

2085

2058

2078

2118

2140

2177

2317

2314

2597

2576

2606

2584

2582

*)

Date operative

**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna
septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
Vezi Notele 1-3 de la tabelul anterior
Nota 4: Prevederile legale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare) referitoare la contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de
asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului, transferate în sarcina salariatului începând cu luna ianuarie 2018, nu influenţează comparabilitatea
datelor pentru seriile de „câştig salarial mediu net lunar.”

Câştigul salarial mediu brut

Câştigul salarial mediu net

lei Ron/persoană
Aprilie
Mai
Iunie
2018
2018
2018

Aprilie
2018

lei Ron/persoană
Mai
Iunie
2018
2018

Total
Regiune

4244

4159

4221

Total
Regiune

2554

2506

2539

Alba
Braşov
Covasna
Harghita
Mureş
Sibiu

3949
4383
3632
3469
4283
4834

3970
4290
3666
3540
4198
4563

3988
4465
3715
3500
4164
4654

Alba
Braşov
Covasna
Harghita
Mureş
Sibiu

2384
2636
2184
2084
2582
2902

2401
2584
2209
2118
2538
2745

2400
2687
2234
2096
2516
2792
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Câştigul salarial mediu brut
Aprilie 2018

Mai 2018

Iunie 2018

lei Ron/pers.
4221 3988 4465
3715
4164
3970
3500
4290
4159
4198
3666 3540
4244
3949 4383
4283
3632
3469

Total Alba
Regiune

Braşov

Covasna

Harghita

Mureş

Sibiu

Câştigul salarial mediu net
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2539
2506

2687

2400

lei Ron/pers.
2792

2516
2234

2096

2584

2401

4654
4563
4834

2554

2384

2636

Total
Regiune

Alba

Braşov

Aprilie 2018

2745

2538

2209

2118

2184

2084

Covasna

Harghita

Mai 2018

2582

2902

Mureş

Sibiu

Iunie 2018

Câştigul salarial mediu brut şi net înregistrat în judeţ în luna iunie 2018 poziţionează judeţul Alba pe
locul 4 în ierarhia judeţelor din regiune ordonate descrescător, respectiv după Sibiu, Braşov şi Mureş.
Numărul mediu al pensionarilor
Potrivit datelor statistice, numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat a scăzut până în
2013 când s-a înregistrat cel mai mic număr, după care a urmat o perioadă de creştere progresivă
ajungând la 85.133 în anul 2016, cu 232 mai mulţi decât în 2011. Toate celelalte categorii
sunt în scădere, raportat la anul 2011, respectiv pensionarii *IOVR (invalizii, orfanii şi văduvele de
război) cu -154%, agricultori cu -70% şi cei cu ajutor social cu -123%.

Pensionari de
asig. sociale de
stat
Pensionari IOVR
Pensionari
agricultori
Beneficiari de
ajutor social

2011

2012

2013

2014

2015

2016

84901

84254

83948

84368

84816

85133

130

105

90

77

62

51

7738

7010

6360

5718

5110

4564

29

23

21

19

16

13
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Numărul mediu al pensionarilor
2011

2012

2013

Pensionari de asigurări sociale de stat

2014

2015

2016

84901 84254 83948 84368 84816 85133

Pensionari IOVR

130

Pensionari agricultori

7738

7010

6360

Beneficiari de ajutor social

29

23

21

105

90

77

62

51

5718 5110 4564

19

16

13

Pensia medie lunară
Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat a crescut începând din
2011, ajungând în 2016 la 919 lei, înregistrând o creştere de 20,24%, cea
a pensionarilor *IOVR (invalizi, orfani şi văduve de război) a scăzut cu 16%, a pensionarilor agricultori a crescut cu 19% şi a beneficiarilor de
ajutor social a crescut cu 16% faţă de 2010.

2010

2011

2012

2013

2014

- lei 2015

Pensionari asig.
sociale de stat

733

769

775

805

836

874

919

Pensionari
IOVR*

237

232

228

238

245

227

203

Pensionari
agricultori

304

306

309

323

339

358

377

Beneficiari de
ajutor social

192

194

190

196

206

212

229
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2016

Evoluţia pensiei medii lunare
0
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Pensionari de asigurări
sociale de stat

2012

775

228 309 190

Pensionari IOVR

2013

805

238 323 196

2014

836

245 339 206

2015

874

227 358 212

2016

919

203 377 229

Pensionari agricultori
Beneficiari de ajutor social

Sursa: http://www.alba.insse.ro/wp-content/uploads/2018/09/Num%C4%83rul-mediu-al-pensionarilor-%C8%99i-pensiamedie.htm
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VI.

Educaţia şi formarea profesională

Sistemul educațional românesc este împărțit în două categorii - învaţământ pre-universitar şi superior
astfel:
1. Învățământul pre-universitar, care este structurat în 5 cicluri:
 Învățământul Preșcolar (sau Grădiniță) - se desfășoară pe parcursul a trei ani, fiind alcătuit din trei
grupe: Grupa Mică, Grupa Mijlocie și Grupa Mare.
 Învățământul primar (Școala Primară) - clasele 0 (pregătitoare)-IV
 Învățământul gimnazial (Gimnaziu) - clasele V-VIII
 Învățământul liceal (Liceu) - de patru sau cinci clase (clasele IX-XII / XIII)
Acest tip de învăţământ este structurat pe trei filiere:
 filiera teoretică - cu profilurile: real şi umanist;
 filiera tehnologică - cu profilurile: exploatarea resurselor naturale, protecţia mediului, servicii
şi tehnic;
 filiera vocaţională - cu profilurile: artistic, sportiv şi teologic.
Studiile liceale se încheie cu un examen naţional de bacalaureat.
 Învățământul profesional şi tehnic, care poate continua sau înlocui Liceul în pregătirea studenților
pentru cariere care se bazează pe activități manuale sau practice.
 Învățământul postliceal poate dura între 2 și 5 ani.
2. Învățământul superior (studii superioare) a fost reorganizat pentru a fi în conformitate cu
principiile procesului Bologna, care are ca scop construirea Spațiului European al Învățământului
Superior. Acesta are următoarele patru componente:
 Studii de licență (Licențiat) 3-4 ani, pentru cele mai multe discipline 3 ani (din 2005)
 Studiile de master (Masterat) 1-2 ani, pentru cele mai multe discipline 2 ani (din 2008)
 Studiile de doctorat (Doctorat) au durata de cel puțin 3 ani (doctorand) (din 2006).
 Învățarea continuă (cursuri postuniversitare, formare continuă).
Structura sistemului de educaţie din România
Învăţământ superior
19-23
ani

Studii
Master

Studii Licenţă

Studii
Doctorat

Formare Continuă
(Cursuri postuniversitare)

Învăţământ
terţiar nonuniversitar

Învăţământ postliceal (1-3 ani)

15-18
ani

Filiera
teoretică

Filiera
vocaţională

Filiera
tehnologică

Învăţământ
Profesional
şi Tehnic de
3 ani

Învăţământ liceal
11-14
ani
6-10
ani
3-5
ani
0-2
ani

Învăţământ
dual

Învăţământ
terţiar
universitar

Învăţământ
Profesional
şi Tehnic
special

Învăţământ
secundar
superior

Învăţământ profesional

Învăţământ gimnazial (clasele V–VIII)
Învăţământ primar (clasele I-IV)
*Din 2012 Clasa Pregătitoare a fost inclusă în şcoli.
Învăţământ preşcolar (grădiniţe)
(Grupa Mică, Grupa Mijlocie, Grupa Mare)
Învăţământ antepreşcolar (creşe)
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Învăţământ
secundar
inferior
Învăţământ
primar
Educaţie
timpurie

Educația în România este obligatorie până la terminarea clasei a X-a (sau până la vârsta de 18 ani),
cele mai multe școli făcând parte din sistemul public școlar.
Sistemul de învățământ românesc prevede următoarele tipuri de examene:
 de evaluare a competenţelor - Evaluare Naţională (absolvirea școlii generale, la sfârşitul clasei
a VIII-a),
 de bacalaureat (absolvirea liceului, după examenul de bacalaureat),
 de licență (cadru de absolvirea a universității, după un examen și/sau a tezei),
 de masterat (diplomă de master, după o teză și, eventual, un examen),
 de doctorat (doctor, după o teză).
Infrastructura educaţională
La nivelul județului Alba situaţia infrastructurii educaţionale în anul 2018 este:
a) învăţământul antepreşcolar cuprinde 5 unităţi
antepreșcolare;
b) învăţământul preşcolar cuprinde 11 unităţi de învăţământ
cu personalitate juridică şi 224 structuri care sunt arondate
atât grădinițelor cu personalitate juridică cât și altor unități
de învățământ cu personalitate juridică; învăţământul
preşcolar particular cuprinde 9 unităţi de învăţământ;
c) învăţământul primar cuprinde 105 structuri unităţi de
învăţământ arondate unităţilor de învăţământ cu
personalitate juridică de nivel gimnazial și liceal;
învăţământul primar particular cuprinde o unitate de
învăţământ arondată la o unitate de învățământ particular
liceal;
d) învăţământul gimnazial cuprinde 81 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică şi 40 structuri
arondate unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică de nivel gimnazial și liceal; învăţământul
gimnazial particular cuprinde o unitate de învăţământ arondată la o unitate de învățământ
particular liceal;
e) învăţământul special cuprinde o singură unitate de învățământ ce cuprinde învățământ primar și
gimnazial, iar la nivelul județului există clase de învățământ special integrat în învățământul de
masă de nivel primar, gimnazial și profesional;
f) învăţământul liceal cuprinde 36 unităţi de învăţământ (licee şi colegii) cu filieră teoretică,
tehnologică și vocațională, formă de zi, respectiv de seral; învăţământul liceal particular cuprinde
1 unitate de învăţământ;
g) învăţământul profesional este organizat în 16 unități de învățământ liceal;
h) învăţământul dual se desfăşoară în 7 unități de învățământ liceal;
i) învăţământul postliceal şi de maiştri este structurat astfel: o singură unitate cu personalitate juridică
care cuprinde doar învățământ postliceal, iar în cadrul a 15 unităţi de învăţământ liceal există și
clase de învățământ postliceal de stat; învăţământul postliceal particular cuprinde 8 unităţi de
învăţământ.
j) învăţământul universitar cuprinde 2 unităţi de învăţământ superior, universităţi acreditate cu
programe de licenţă, masterat şi programe doctorale.
Infrastructură educațională de stat, în anul școlar 2018-2019
Grădiniţe

Şcoli primare

Şcoli gimnaziale

Creşe
5

PJ
11

Structuri
224

PJ
0

Structuri
105

PJ
81

Structuri
40

76

Licee
/ Colegii

Învăţământ
special

Școală
Postliceală

36

1

1

TOTAL: 135 unități de învățământ cu personalitate juridică
Infrastructură educațională particulară, în anul școlar 2018-2019
Grădiniţe

Şcoli primare

Şcoli gimnaziale

Creşe
PJ
9

0

Structuri
-

PJ
0

Structuri
0

PJ
0

Licee
/ Colegii

Învăţământ
special

Școală
Postliceală

1

0

8

Structuri
0

În ceea ce priveşte învăţământul liceal, în judeţul Alba există în total 36 de unităţi de învăţământ de
stat (27 de licee şi 9 colegii), o unitate de învăţământ particulară şi 8 postliceale.
Licee

Licee vocaţionale

Licee

Colegii

Unităţi de
învăţământ

Teoretice

Arte

Teologice

Sportive

Militar

Tehnologice

Naţionale

Economice

Tehnice

De stat

6

1

3

2

1

14

6

1

2

Particulare

1

0

0

0

0

8
postliceale

0

0

0

Scăderea naturală a populaţiei rezidente, creşterea migraţiei interne şi a migraţiei externe au
determinat reducerea numărului de copii şi tineri între 0-23 ani. Tendința observată pentru ultimii ani
este implicit una de scădere și a numărului de copii/elevi înscriși în instituțiile de învățământ din
mediul rural.
Populaţia preşcolară şi şcolară (primar şi gimnazial) din mediul rural al judeţului Alba reprezintă
aproximativ 42% din populaţia preşcolară şi şcolară de la nivelul judeţului, cu tendinţă de scădere şi
în următorii ani.
Populația Școlară
Elevi gimnaziu-numărul total în ultimii 7 ani școlari

Evoluţie populaţie şcolară-gimnaziu
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77

Din perspectiva populaţiei şcolare, la nivel de gimnaziu, în perioada 2012-2018, în judeţul Alba se
observă o scădere a numărului de elevi cu -13,86%, o scădere majoră fiind remarcată în anul şcolar
2018-2019 cu -13,86%.
Din perspectiva repartiţiei populaţiei şcolare gimnaziale, pe medii de rezidenţă, în perioada 20152018, în judeţul Alba se observă o scădere a efectivului de elevi cu aproape 8%, la nivel urban
populaţia şcolară a scăzut cu aproape 5%, în timp ce în mediul rural a scăzut cu peste 12 %.

Număr elevi

Dinamica populaţiei şcolare - nivel
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12143

2018-2019

7372

4408

11780

Reducerea numărului de elevi de gimnaziu se reflectă în reducerea numărului de elevi din
învăţământul liceal şi profesional.
În urma analizei comparative a rezultatelor examenului naţional de bacalaureat, din sesiunea iunieiulie se constată că în ultimii trei ani rata de promovabilitate la examenul de Bacalaureat a crescut în
anul 2017, urmând o perioadă de scădere de 5,4% în anul 2018.
În ultimii trei ani, în ceea ce privește procentul de promovabilitate al examenului de bacalaureat,
județul Alba s-a poziționat de fiecare dată în primele 10 locuri la nivel național.

Promovabilitate examen de Bacalaureat

Promovabilitate BAC
Nivel judeţean
73.51

81.06
67.22

Seria 2016

Nivel naţional
72.87

Seria 2017

76.68

69.7

Seria 2018
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Învăţământul liceal şi profesional este de stat şi particular. În judeţul Alba, funcţionează învăţământ
liceal particular, filiera tehnologică, servicii – economic (la Colegiul de Afaceri, Alba Iulia) şi filiera
teoretică, umanist şi real (la Liceul Teoretic „Sfântul Iosif” Alba Iulia).
Stagiile de pregătire practică de pe parcursul filierei tehnologice sau vocaţionale se pot organiza la
nivelul unităţii de învăţământ şi/sau la operatorii economici ori instituţiile publice cu care unitatea de
învăţământ are încheiate contracte pentru pregătire practică sau la organizaţii - gazdă din străinătate, în
cadrul unor programe ale Uniunii Europene - componenta de formare profesională iniţială.
Învățământul profesional în județul Alba
Învățământul profesional în judeţul Alba scolarizează elevi pentru următoarele domenii de pregătire:
Mecanică, Electromecanică, Electric, Industrie textilă şi pielărie, Industrie alimentară, Construcţii,
instalaţii şi lucrări publice, Turism şi alimentaţie, Comerţ, Agricultură, Silvicultură, Fabricarea
produselor din lemn, cele mai căutate fiind Mecanică, Turism şi alimentaţie şi Comerţ.
În anul școlar 2018-2019 se pegătesc pentru învățământul profesional 1209 de elevi, cei mai mulţi
fiind la Sebeş, Alba Iulia, Aiud şi Blaj.
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Învăţământ profesional 2018-2019
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Învăţământul profesional dual
Învăţământul dual se adresează tuturor elevilor clasei a VIII-a și reprezintă o structură nouă de
învățământ, menită a pregăti elevii în meserii tehnice, ce vizează integrarea mai ușoară a viitorilor
absolvenți pe o piață a muncii într-o continuă schimbare. Accentul se pune pe pregătirea practică,
programa primului an de studiu conținând 60% pregătire practică și 40% teoretică, iar în cel de-al
doilea an, ponderea practicii fiind de 75%, iar a teoriei
de 25% din totalul orelor de studiu.
În judeţul Alba, domeniile de pregătire în anul şcolar
2018-2019 în învăţământul dual sunt: Mecanică,
Electromecanică, Electric, Turism şi alimentaţie,
Industrie textilă şi pielărie, respectiv Agricultură la care
se pregătesc un total de 455 elevi, cei mai mulţi la
Mecanică, urmaţi de Electromecanică şi cei mai puţini
la Electric.
Ca localităţi în care îşi desfăşoară cursurile, cei mai
mulţi elevi se pregătesc pentru o meserie la Alba Iulia, Blaj şi Cugir.
Stagiile de practică se desfășoară în cadrul companiilor partenere, absolvenții având prioritate la
angajare. Fiecare elev primește o bursă în valoare de 400 de lei, 200 de lei din suma totală reprezintă
bursa profesională din partea Ministerului Educației și 200 de lei din partea firmelor.
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Învăţământ dual 2018-2019 pe
specializări
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Şcoala Profesională Germană din Alba Iulia constituie un nou tip de învăţământ profesional dual,
după model german, un rezultat al parteneriatului dintre autorităţi publice locale, agenţi economici şi
unităţi de învăţământ. Aceasta îşi desfăşoară cursurile în cadrul Liceului tehnologic “Alexandru
Domşa” din Alba Iulia. Pricipalele specializări în care se pregătesc elevi sunt: Electromecanic utilaje
şi instalaţii industriale şi Turnător – modelier.
Învăţământul postliceal din judeţ
În judeţul Alba, în anul şcolar 2018-2019 învăţământul postliceal de stat se desfăşoară în 12 unităţi de
învăţământ, în următoarele domenii de pregătire: turism, comerţ, transporturi, fabricare produse din
lemn, industrie alimentară, construcţii, instalaţii, lucrări publice, electronică şi automatizări, sănătate
şi asistenţă pedagogică, informatică şi agricultură, la care se pregătesc 5759 elevi.
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Unităţile de învăţământ postliceal de stat şi particulare în 2018
Nr.
Denumire unitate
Localitatea
Profil
Învăţământ
crt.
Colegiul Naţional
1
Aiud
teoretic
liceal/postliceal
"Titu Maiorescu"
Colegiul Naţional
2
Aiud
teoretic
liceal/postliceal
"Bethlen Gabor"
Colegiul Naţional
3
Cimpeni
teoretic
liceal/postliceal
"Avram Iancu"
Liceul Tehnologic
4
Aiud
tehnologic liceal/postliceal
Aiud *
Liceul Tehnologic
5
Alba Iulia
tehnologic liceal/postliceal
"Alexandru Domşa" *
Liceul Tehnologic
6
Alba Iulia
tehnologic liceal/postliceal
"Dorin Pavel" *
Liceul "Dr. Lazăr
Baia de
7
tehnologic liceal/postliceal
Chirilă" Baia de Arieș Arieş
Liceul Tehnologic
8
Blaj
tehnologic liceal/postliceal
"Ștefan Manciulea"
Liceul Tehnologic
9 Agricol "Alexandru
Cimbrud
tehnologic liceal/postliceal
Borza"
Liceul Tehnologic
10
Cîmpeni
tehnologic liceal/postliceal
Silvic
Colegiul Tehnic "I.D.
11
Cugir
tehnologic liceal/postliceal
Lăzărescu"
Şcoala Postliceală
12
Alba Iulia
tehnologic postliceal
Sanitară Alba Iulia
Școala Postliceală
13 Sanitară Henri Coandă Alba Iulia
tehnologic postliceal
Alba Iulia
Școala Postliceală
14
Alba Iulia
tehnologic postliceal
FEG Alba Iulia
Colegiul de Afaceri
15
Alba Iulia
tehnologic postliceal
Alba Iulia
Şcoala postliceală
16 Sanitară ,,Carol
Blaj
tehnologic postliceal
Davila”
Şcoala Postliceală
17 Sanitară ,,Henri
Cîmpeni
tehnologic postliceal
Coandă” Cîmpeni
Şcoala Postliceală
18 "Med- Farm Speranţa" Cugir
tehnologic postliceal
Cugir
19

20

Şcoala Postliceală
Ocna
Med Farm Speranţa
Mureș
Ocna Mureş
Şcoala Postliceală
Sanitară ,,Henri
Sebeș
Coandă” Sebeș
* Denumiri modificate în anul 2018
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Nr. elevi

de stat
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de stat
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de stat
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de stat
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de stat
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de stat
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de stat

796

de stat

432

de stat

165

particular

69

particular

148

particular

110

particular

29

particular

119

particular

39

tehnologic

postliceal

particular

110

tehnologic

postliceal

particular

78
6461
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Învăţământul postliceal particular se desfăşoară în 8 unităţi de învăţământ, în care se pregătesc 702
elevi în domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică.
Unitatile de învăţământ postliceal particular sunt:
Școala Postliceală Sanitară Henri Coandă din Alba Iulia, Cîmpeni şi Sebeș,
Școala Postliceala FEG din Alba Iulia,
Colegiul de Afaceri din Alba Iulia,
Scoala postliceală Sanitară ,,Carol Davila” din Blaj,
Şcoala Postliceală "Med- Farm Speranţa" din Cugir şi Ocna Mureş.
Învăţământul universitar
Învăţământul superior la nivelul judeţului Alba este
reprezentat de două instituții de învățământ superior,
Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi în
domeniul tehnic Universitatea Tehnica Cluj-Napoca,
extensia Alba, ambele situate în municipiul Alba Iulia.
Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Instituţie reprezentativă a învăţământului transilvănean, definită de bogăţia şi valoarea tezaurului
istoric, ştiinţific şi cultural acumulat şi conservat în Alba Iulia, Universitatea ”1 Decembrie 1918” îşi
asumă misiunea de educaţie şi cercetare ştiinţifică oferind programe de studii performante pentru toate
ciclurile pregătirii universitare şi postuniversitare, de la licenţă, până la masterat şi doctorat.
Universitatea cuprinde patru facultăţi, principalele domenii de pregătire profesională de licenţă fiind:
drept, istorie, filologie, ştiinţe economice, informatică, inginerie, sociologie, asistenţă social, educaţie
fizică, kinetoterapie şi teologie ortodoxă pastorală.

Situaţie absolvenţi Licenţă UAB
Număr absolvenţi
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Specializări

Legat de situaţia absolvenţilor, se observă o creştere semnificativă la specializările: Pegagogia
învăţământului preşcolar şi primar şi Informatică, respectiv o scădere la specializarile: Teologie
ortodoxă pastorală, Administrarea Afacerilor şi Finanţe Bănci. În anul 2018 au fost creeate două noi
specializări, Inginerie civilă şi Arte vizuale.
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Situaţie înscrişi Licenţă UAB
2016
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2018
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Nr. înscrişi
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0

Din situaţia înscrierilor se observă un interes crescut pentru specializările: Drept, Teologie şi
Administraţie Publică, respectiv o scădere la specializarile: Limbă şi Literatură, Traducere şi
Interpretare şi Asistenţă socială.
De asemenea, Universitatea gestionează cu succes mobilităţile studenţeşti incoming şi outgoing sub
egida programului Erasmus+, în anul 2017 găzduind 89 studenţi, proveniţi atât din ţări ale Uniunii
Europene, cât şi din Turcia, Uzbekistan, Federaţia Rusă, Bosnia Hertegovina, Republica Macedonia şi
Serbia. În 2018, Universitatea a primit 119 studenţi, cei mai mulţi proveniţi din Turcia, apoi din
Polonia, Federaţia Rusă, respectiv Serbia, în timp ce 139 studenţi au efectuat stagii în Polonia (cei mai
mulţi), urmaţi de Turcia, Grecia, respectiv în Italia.
Prin Şcoala Doctorală, universitatea organizează studii doctorale în următoarele domenii: Istorie,
Filologie, Contabilitate şi Teologie, cel mai mare număr de înscrişi fiind la specializările Teologie,
Filologie şi Istorie.
Situaţie Studii doctorale

Absolvenţi

2015

2016

TOTAL

13

4

Înscrişi

2016

2017

TOTAL

132

153

2017
0
2018
167

2018
6

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
Domeniul tehnic este reprezentat de Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, instituţie cu tradiţie
îndelungată în învăţământul tehnic din România care prin extensia sa din Alba Iulia pregăteşte
specialişti în domeniul construcțiilor de mașini și al mecanicii, atât studii de licenţă, cât şi un Masterat
în Tehnologii avansate de fabricaţie (TAF).
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Situaţie absolvenţi UTC Ab
2016

2017

-persoane-

2018

93 98
24 33 26

Inginerie
industrială
(TCM)

17 15 15
Inginerie
economică ind.

35 27 29

Master
Tehnologii
avansate de
fabricaţie
(TAF)
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17 23 13
Inginerie
mecanică
(SET)

TOTAL
Absolvenţi

Din situaţia absolvenţilor pe anii 2016, 2017 şi 2018, se constată o tendinţă de scădere a numărului
absolvenţilor, cea mai mare scădere fiind la specializarea Inginerie mecanică.
Din situaţia înscrierilor se distinge o tendinţă de uşoară creştere la specializările Inginerie industrială
(TCM), respectiv la Master Tehnologii Avansate de fabricaţie (TAF).

Situaţie înscrişi UTC Ab
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2018

-persoane203
169 172
165

62 52
45 50

Inginerie
industrială
(TCM)

41 42 35 30
Inginerie
economică ind.

49

50
30 44

Master
Tehnologii
avansate de
fabricaţie (TAF)

51 45 41 42

Inginerie
mecanică
(SET)

TOTAL Înscrişi

Prezenţa universităţii în judeţul nostru este foarte importantă, deoarece aceasta pregăteşte specialişti
pentru companii de renume din domeniul producerii de piese şi echipamente pentru industria
constructoare de maşini, ramură reprezentativă a industriei judeţului. Universitatea colaborează
foarte bine cu aceste companii unde 95% din studenţi efectuează stagii de practică. Majoritatea
studenţilor care frecventează cursuurile acestei Universităţi provin din judeţul Alba, doar 18 %
dintre aceştia provin din alte judeţe.
Capacități de cercetare
Dezvoltarea sectorului cercetare - dezvoltare - inovare este unul dintre factorii care poate potența
competitivitatea la nivelul județului Alba. Necesitatea întăririi legăturii dintre mediul economic și cel
de afaceri atrage în viitor dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere, a clusterelor industriale și a
celor bazate pe cercetare, accelerând procesul de transfer tehnologic.
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Aba Iulia deţine următoarele centre de cercetare:
Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
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Centrul de Cercetare şi Inovare în Educaţia Lingvistică - C.I.E.L.
Centrul de Cercetare a Imaginarului SPECULUM
Centrul de Cercetări Istorice şi Politologice “Iuliu Maniu”
Institutul de Arheologie Sistemică “Iuliu Paul”
Centrul de Cercetări Interreligioase şi de Psihopedagogie Creştină
Centrul de Cercetări Sociologice
Centrul de Cercetări pentru Dezvoltare Teritorială
Centrul de Cercetări B.E.N.A.
Centrul de Cercetări Topografice
Centrul de Cercetări Geologice și Speologice POLARIS
Centrul de Cercetări Economice
Centrul de Cercetări Matematice şi Informatice
Centrul de Cercetări în Ştiinţele Educaţiei
Centrul de Studii şi Cercetări Mesoamericane
The International Research Centre in Geometric Function Theory and Applications
La nivelul judeţului Alba există două institute de cercetare, unul în domeniul viticulturii şi celalalt în
domeniul producţiei refractare:
 Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Blaj
 Centrul de Cercetare, Proiectare și Producție Refractare (CCPPR) din Alba Iulia

În județului Alba există societăți comerciale și firme de specialitate care oferă cursuri de formare
profesională, dar și o rețea de învățământ prin care se derulează programe ce vizează educația adulților
oferind noi oportunități în rândul celor care doresc o reconversie profesională sau dobândirea de noi
competențe.
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VII. Susţinerea mediului de afaceri
Una dintre priorităţile Consiliului judeţean Alba este să sprijine mediul economic şi actorii locali, prin
intermediul Compartimentului Dezvoltare Economică şi Programe care se concentrează să
faciliteze contacte dintre actorii economici locali şi partenerii străini, întărind mediul de afaceri şi
încurajând dezvoltarea.
Pentru a oferi o cooperare activă şi funcţională dintre autorităţile locale şi mediul de afaceri, Consiliul
judeţean Alba a fondat Comitetele de Dezvoltare Economică şi Dezvoltare Rurală, organisme fără
personalitate juridică ai căror membri sunt actori economici reprezentativi pentru domeniile industrie,
servicii, comerţ şi agricultură.
În colaborare cu aceşti membri, Consiliul judeţean Alba organizează întâlniri pe teme actuale de
interes, sesiuni de consultanţă şi activităţi menite să susţină mediul de afaceri.
O altă preocupare majoră a instituţiei judeţene este să încurajeze şi să dezvolte fenomenul asociativ,
fiind membru în câteva asociaţii judeţene extrem de active, implicate în organizarea evenimentelor
locale de promovare a producătorilor din diferite domenii, precum:
- Asociația Judeţeană a Crescătorilor de Bovine Alba, Asociaţia Crescătorilor de Ovine din judeţul
Alba, Asociația Producătorilor de Produse Tradiţionale, Ecologice şi de Casă ,,Alba Transilvania”,
Asociaţia Ţara Vinului, Asociația Amicii rozelor, filiala judeţeană Alba
şi
- Grupurile de Acţiune Locală Asociaţia Ţara Secaşelor Alba-Sibiu, Munţii Metaliferi, Trascău şi
Muntele Mare, Valea Mureşului - Valea Ampoiului, Pe Mureş şi Pe Târnave, Drumul Iancului şi
Arieşul Mare.
Evenimente de promovare a economiei județului Alba
®Târgul Grădinarului – eveniment care promovează producători locali din domeniul
horticol, respectiv producătorii de plante decorative, flori, arbuşti, pomi fructiferi şi
ornamentali, precum şi unelte, echipamente şi utilaje necesare amenajării grădinilor şi spaţiilor
verzi, seminţe, produse fitosanitare, accesorii şi mobilier de grădină.
®Târgul Gustos de Alba – promovează producătorii autohtoni din industria alimentară şi
valorile tradiţionale culinare din judeţul Alba. Expozanţii sunt brutării, patiserii, cofetării,
carmangerii, producători de brânzeturi, legume, fructe, ouă, miere şi produse apicole,
vinificatori, firme furnizoare de ingrediente alimentare.
Ziua Rozelor – promovează producătorii şi soiurile de trandafiri, pomi fructiferi, viţă de vie
din Aiud, localitate cu tradiţie în acest domeniu din judeţul Alba. Sunt prezentate cele mai
frumoase aranjamente florale din trandafiri, au loc parade, concursuri şi ateliere de profil.
®Târgul Apulum Agraria – promovează producătorii, produsele agricole reprezentative
pentru judeţul Alba precum şi membrii asociaţiilor profesionale din judeţ şi îmbină prezentarea
de produse şi utilaje specifice pentru agricultură, cu expoziții de animale, păsări şi produse
agro-alimentare.
®Best of Business – un eveniment business de recunoaştere şi evidenţiere a performanţelor
obţinute de companiile cu capital românesc şi străin în industrie, construcţii, servicii şi
agricultură care şi-au adus un aport substanţial la dezvoltarea economică a judeţului Alba.
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1.

Infrastructura de sprijin pentru afaceri
Parcuri industriale - Parcul Industrial Cugir
Clustere – Polul de competitivitate Prelucrări Metale Transilvania
Platforme de dezvoltare economică: Alba Iulia-Drâmbar/Ciugud
Zlatna
Lancrăm-Alba Iulia
Centre de cercetare științifică:





Centrul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Transfer Tehnologic (Universitatea 1 Decembrie 1918)
Institutul de Arheologie Sistemică „Iuliu Paul”
Centrul de cercetare din cadrul Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi
Vinificaţie Blaj
Centrul de Cercetare Proiectare şi Producţie Refractare

2. Asociații și instituții de sprijin pentru mediul de afaceri
a. Dezvoltarea mediului de afaceri
 Agenţia de Dezvoltare Regională Centru
 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Alba
 Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba
 OIR POS DRU Centru
 Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Alba –Blaj
 Asociaţia Patronală Munţii Apuseni
 Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural, filiala Alba
b.

Agricultură și dezvoltare rurală
 Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 Centru Alba Iulia
 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Alba

 Grupul de Acţiune Locală Asociaţia Ţara Secaşelor Alba-Sibiu
 Grupul de Acţiune Locală Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare
 Grupul de Acţiune Locală Valea Mureşului - Valea Ampoiului
 Grupul de Acţiune Locală Pe Mureş şi Pe Târnave
 Grupul de Acţiune Locală Drumul Iancului
 Grupul de Acţiune Locală Arieşul Mare
 Asociația Judeţeană a Crescătorilor de Bovine Alba
 Asociaţia Crescătorilor de Ovine din judeţul Alba
 Asociația Producătorilor de Produse Tradiţionale, Ecologice şi de Casă ,,Alba Transilvania”
 Asociaţia Ţara Vinului
 Asociația Amicii rozelor, filiala judeţeană Alba
 Asociația Judeţeană a Cultivatorilor de Cereale şi Plante Tehnice Alba

 Asociaţia Producătorilor de Lavandă din judeţul Alba
 Asociația Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr Alba
 Asociația Crescătorilor de Albine din România, filiala Alba Iulia
 Asociația Crescătorilor de Suine din judeţul Alba
 Uniunea Judeţeană a Producătorilor Agricoli Alba
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c. Dezvoltarea durabilă comunitară
 Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Durabilă Alba Iulia – AIDA
 Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba de Jos
 Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Blaj-Alba
 Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Apa Alba
 Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Salubris Alba
 Asociația de Dezvoltare Socio-Economică Alba
 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”
3. Instituţii financiar-bancare
 Banca Comercială Română
 BRD Groupe Societe Generale:
 CEC Bank
 ING Bank
 Banca Transilvania
 Alpha Bank
 Banca Românească
 Raiffeisen Bank
 Piraeus Bank
 Garanti Bank
 OTP Bank
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VIII. Analiza SWOT




















Puncte tari
creşterea accesibilităţii pentru afaceri prin
construirea de autostrăzi şi linii de cale ferată
de mare viteză;
terenuri disponibile pentru investitori (vezi
harta);
existenţa unor infrastructuri de producţie
disponibile şi racordate la utilităţi;
infrastructură şi utilităţi publice atractive
pentru dezvoltarea afacerilor;
aşezarea
geografică
şi
accesibilitatea
favorizează dezvoltarea afacerilor;
resurse naturale diversificate şi calitative;
suprafeţe agricole şi resurse faunistice
importante, respectiv fond funciar;
prezenţa unui număr relativ mare de
investitori străini în judeţ, fapt ce poate atrage
şi alte investiţii;
tendinţa de creştere a întreprinderilor mici şi
mijlocii IMM-uri în Regiunea Centru şi în
judeţul Alba;
industrie de fabricare a componentelor auto
dezvoltată;
forţă de muncă existentă dispusă la
reconversie profesională în anumite zone;
număr mare de furnizori de formare
profesională acreditaţi;
existenţa unor infrastructuri de producţie şi
practică pentru învăţământul dual;
reţea satisfăcătoare de pregătire profesională
şi vocaţională;
prezenţa naţionalităţilor (saşi, maghiari)
favorabilă iniţiativelor de afaceri;
resurse naturale şi antropice;
patrimoniu cultural istoric valoros;
nivel redus al poluării în special în mediul
rural;
atitudinea prietenoasă faţă de mediul de
afaceri a instituţiilor, cetăţenilor şi turiştilor.
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Puncte slabe
resurse miniere, minerale şi naturale insuficient
exploatate;
resursa forestieră exploatată necorespunzător;
infrastructură pentru afaceri slab dezvoltată în
municipii şi oraşe (parcuri şi platforme
industriale);
servicii de consultanţă în domeniul afacerilor
slab dezvoltate;
cultură antreprenorială limitată;
industrie prelucrătoare dezvoltată mai mult în
sistem lohn decât ca furnizoare de produse
proprii;
utilaje, tehnologii preponderent învechite,
management şi marketing neperformante;
sector cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic
şi inovare în declin accentuat şi cu personal
redus;
servicii de cercetare-dezvoltare, transfer
tehnologic şi inovare din cadrul întreprinderilor
slab dezvoltate sau inexistente;
promovare modestă a mediului de afaceri din
judeţ;
număr redus de cooperări internaţionale/
misiuni economice;
mediu de afaceri slab dezvoltat şi nediversificat
la nivel rural;
reţele utilitare şi infrastructuri ce necesită
modernizare în vederea creşterii atractivităţii
localităţilor pentru investitori şi mediul de
afaceri local;
calificări prefesionale ale forţei de muncă
disponibile inadecvate pe piaţa muncii;
necorelarea ofertei educaţionale şi de formare
profesională cu nevoile pieţei muncii;
şomaj ridicat în unele zone monoindustriale şi
localităţi cu potenţial slab de dezvoltare şi grad
de sărăcie ridicat;
agricultură şi zootehnie predominant de
subzistenţă cu exploataţii mici şi fărâmiţate;
potenţial viticol şi pomicol insuficient
valorificat;
centre locale de colectare, depozitare,
prelucrare aproape inexistente;
terenuri agricole, forestiere, pomicole şi
viticole degradate şi abandonate;
reticenţă a deţinătorilor de terenuri şi a
producătorilor privind asocierea;
patrimoniu istoric şi cultural insuficient pus în
valoare (cetăţi, biserici, vestigii) inclusiv prin

crearea de evenimente;









Oportunităţi
finanţări europene nerambursabile destinate
mediului de afaceri, inclusiv subvenţii;
surse
de
finanţare
guvernamentale
nerambursabile, ajutoare de minimis, ajutoare
de stat, inclusiv subvenţii;
sisteme de creditare bancare adresate mediului
de afaceri (bănci comerciale);
fonduri de garantare destinate dezvoltării
afacerilor;
facilitarea comerţului comunitar şi accesul
liber al mărfurilor şi serviciilor în UE;
trend crescător în dezvoltarea brandurilor
locale a produselor agricole şi alimentare
ecologice, a reconsiderării dezvoltării
energiilor alternative şi a materiilor
regenerabile;
programe de finanţare existente pentru
recalificare, reconversie profesională inclusiv
pentru relocarea forţei de muncă.
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Ameninţări
concurenţa produselor din import similare
susţinute de tările exportatoare;
criza forţei de muncă prin migrări masive va
conduce la aducerea forţei de muncă externe;
creşterea gradului de poluare al mediului
înconjurător;
relocarea activităţilor industriale din mediul
urban spre rural, condiţie a obţinerii acordului
de mediu;
fiscalizare şi birocratizare excesivă;
pierderea subvenţiilor agricole/alimentare ca
urmare a modificărilor PAC şi a necadastrării
la termen a teritoriului şi spaţiului agricol;
atractivitate scăzută pentru dezvoltarea
investiţiilor în mediul rural şi în zonele
monoindustriale;
creşterea costurilor forţei de muncă în
România, motiv de relocare a afacerilor în alte
ţări.

IX.

Viziune strategică de dezvoltare, scop, direcţii de acţiune

VIZIUNE
Judeţul Alba - un mediu de afaceri dinamic sprijinit de o administraţie publică responsabilă şi deschisă
parteneriatelor economice, format din comunităţi atractive mediului investiţional şi turismului, a căror
dezvoltare economică este susţinută de resurse naturale şi spirit antreprenorial.
SCOP
Asigurarea unui nivel de trai ridicat populaţiei judeţului Alba prin dezvoltarea durabilă a sectoarelor
economice.
DIRECŢII DE ACŢIUNE
1. Asigurarea unui climat favorabil la nivelul administraţiilor locale din judeţul Alba pentru
investitori şi mediul de afaceri
2. Promovarea resurselor economice şi a potenţialului de dezvoltarea al judeţului Alba în
mediul de business naţional şi internaţional

PLAN DE ACŢIUNE
D1. Asigurarea unui climat favorabil la nivelul administrațiilor locale din județul Alba pentru
investitori și mediul de afaceri
Obiective /Activitate

Responsabili

Surse de
finanţare
O1. Administrații competente și eficiente – parteneri de dialog
Desemnarea
în cadrul UAT a unor CJ Alba
Bugete
responsabili- persoane resursă pentru UAT
locale
componenta dezvoltare economică
Constituirea unei reţele judeţene de
persoane resursă de la nivelul fiecărui
UAT din judeţ, reţea responsabilă de
componenta de dezvoltare economică a
judeţului
1. instruirea, formarea şi coordonarea
reţelei
de la nivelul CJ Alba Compartimentul Dezvoltare economică
şi Programe;
2. inventarierea resurselor economice din
fiecare UAT şi constituirea unor baze de
date, pe categorii de resurse şi domenii
economice;
3. actualizarea bazelor de date, informaţiilor
şi datelor socio-economice ale fiecărui
UAT şi asigurarea accesului pe site a
fiecăruia;
4. realizarea de materiale de promovare care
să cuprindă datele culese din teritoriu şi
reunite în baza de date;
5. organizarea şi participarea la evenimente
de promovare a potenţialului local de
dezvoltare.
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Termen de
realizare
2018-2019

Observaţii

Obiective /Activitate

Responsabili

Pregătirea/monitorizarea persoanelor resursă CJ Alba
din cadrul UAT care să furnizeze informaţii UAT
cu privire la:
1. stadiul
modernizării
infrastructurii
rutiere, de sănătate, educaţională,
edilitară, culturală;
2. serviciile publice şi reţelele de utilităţi
oferite populaţiei;
3. stabilirea unor pachete de facilităţi ale
UAT pentru potenţiali investitori
O2. Rețele de utilități și servicii publice
Coordonarea planurilor de investiţii publice CJ Alba
la nivelul CJ Alba şi UAT-uri
 Conexiune
cu
STRATEGIA
DE
UTILITĂŢI
PUBLICE
privind
monitorizarea investiţiilor şi furnizarea
serviciilor
O3. Rețele de transport moderne

Surse de
finanţare
Bugete
locale

Termen de
realizare
2018-2019

Buget
propriu

2018-2019

Observaţii

Corelarea planurilor de modernizare CJ Alba
Buget
2018-2019
/reabilitare a drumurilor judeţene şi locale
propriu
(orăşeneşti şi comunale) după criteriul
importanţei socio- economice;
Corelarea serviciului de transport public
judeţean cu dinamica socio-economică a
comunităţior
locale;
conectivitatea
drumurilor judeţene cu reţeaua TNT;
 Conexiune cu STRATEGIA JUDEŢEANĂ
DE DRUMURI privind realizarea
investiţiilor.
 Conexiune
cu
STRATEGIA
DE
TRANSPORT privind serviciul de
transport public.
O4. Sistem de formare profesională pentru forța de muncă adaptat la nevoile agentului economic

Conexiune cu STRATEGIA VET
Îmbunătăţirea colaborării dintre instituţiile CJ Alba
de formare profesională, autorităţi publice
locale şi mediul de afaceri;
Îmbunătăţirea activităţii de orientare şcolară CJ Alba
spre învăţământul tehnic şi profesional.

Buget
propriu

2018-2019

Buget
propriu

2018-2019

D2. Promovarea resurselor economice și a potențialului de dezvoltare al județului Alba
Obiective /Activitate

Responsabili

Surse de Termen de
finanţare
realizare
O1. Organizarea şi coordonarea activităţii de promovare economică a judeţului
1.Constituirea/organizarea grupului de CJ ALBA
lucru și instruirea persoanelor implicate în
promovarea judeţului din punct de vedere
economic.
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2018-2019

Observaţii

Obiective /Activitate

Responsabili

Surse de
finanţare

Termen de
realizare
2018-2019

Observaţii

2.Activarea parteneratelor locale pentru CJ ALBA
promovare economică: GAL uri, asociaţii
de producători, asociaţii profesionale;
construirea unor reţele locale de
promovare.
3.Elaborarea unei agende de lucru a CJ ALBA
2018-2019
grupului de lucru şi monitorizarea lui.
4.Stabilirea unei metodologii de lucru a CJ ALBA
2018-2019
grupului de lucru pentru promovare.
5.Conectarea grupului de lucru la mediul CJ ALBA
2018-2019
de business – comitete de dezvoltare,
activate.
O2. Întocmirea de baze de date privind dezvoltarea economică a județului
1.Inventarierea și întocmirea unor baze de
date privind dezvoltarea economică a
județului privind resursele și domeniile
cu potențial economic de dezvoltare, în
colaborare cu partenerii locali, publici şi
privaţi
2.Elaborarea şi actualizarea unei baze de
date cu agenţii economici din judeţ, pe
domenii de activitate
3.Gestionarea de informaţii privind situaţia
demografică a judeţului, forţa de
muncă, populaţia şcolară, şomajul, etc.
4.Colectarea şi gestionarea de date privind
formarea profesională, reţeaua şcolară
judeţeană, furnizorii de formare
profesională, etc

CJ ALBA

-

2018-2019

CJ ALBA

-

2018-2019

CJ ALBA

-

2018-2019

CJ ALBA

-

2018-2019

O3. Realizarea de materiale de informare și promovare economică a judeţului Alba
1.Elaborarea de broşuri/ mape/ machete/ CJ ALBA +
postere/ videoclipuri/ scurt metraje/
documentare de promovare a judeţului
Alba
2.Realizarea unui Ghid al investitorului
CJ ALBA
3.Asigurarea unui pachet de produse CJ ALBA
promoţionale (eşantioane din produse
locale; artizanat, ceramică, lemn, obiecte
decorative, produse alimentare, postere,
afişe, etc) specifice judeţului Alba pentru
a fi distribuite în diferite evenimente de
promovare

Buget
propriu

Buget
propriu

2018-2019

2018-2019
2018-2019

O4. Orgnizarea de evenimente de promovare a mediului de afaceri din judeţul Alba
1.Organizarea de târguri tematice (Târgul CJ ALBA
Grădinarului, Gustos de Alba, Ziua Grupuri de
Rozelor, Târgul Apulum Agraria), cu acţiune locală
participarea companiilor, a membrilor
asociaţiilor profesionale ale producătorilor
de produse tradiţionale şi ecologice, a
cultivatorilor de legume şi material
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Buget
proriu
Bugete
parteneri/
colaboratori

2018-2019

Obiective /Activitate
horticol, a viticultorilor, crescătorilor de
animale din judeţ şi a grupurilor de
acţiune locală
2.Organizarea unui eveniment business, de
recunoaştere a performanţelor atinse de
operatorii economici din industrie şi
agricultură (Best of Business), cu
participarea companiilor, a asociaţiilor
profesionale
ale
producătorilor,
a
grupurilor de acţiune locală din judeţ,
precum şi a presei locale
3.Evenimente tip Business Café /Business
Club pentru informare şi dezbatere
privind teme de interes pentru mediul de
business, forţa de muncă, legislaţie,
oportunităţi de business, finanţări, etc

Responsabili

Surse de
finanţare

Termen de
realizare

CJ ALBA
Grupuri de
acţiune locală

Buget
proriu
Bugete
parteneri/
colab.

2018-2019

CJ ALBA

Buget
propriu
Bugete
parteneri/
colab.

2018-2019

O5. Participarea la evenimente de business la nivel naţional şi international
1. Construirea
unui
portofoliu
de
evenimente naţionale şi internaţionale (
târguri, conferinţe, misiuni economice,
etc), care corespund obiectivelor de
promovare economică ale judeţului Alba
în următoarele domenii:
 Promovarea investiţiilor;
 Turism;
 Parcuri tehnologice, hub-uri;
 Cercetare –inovare;
 Piaţa muncii.
2.Elaborarea unui plan anual de promovare CJ ALBA
la nivel naţionale şi internaţionale elaborat
în parteneriat cu ADR, Camera de Comert
şi Industrie, ARE, organizaţii partenere
din străinatate: Slovenia, Croaţia, Italia,
Germania, Italia, Franţa, Rep. Moldova,
etc.

-

2018-2019

Buget
propriu
Bugete
parteneri/
colab.

2018-2019

Buget
propriu

2018-2019

O6. Platforme on-line – platforme resursă
1. Actualizare site şi social media gestionate
de CJ Alba
2. Crearea unei secţiuni website pentru
investitori în limba engleză
3. Editare newsletter electronic
4. Comunicare newsletter către reţeaua
naţională şi internaţională de parteneri:
Agenţii, Camere de comerţ, Ambasade,
Consulate, ARE, etc

CJ ALBA
CJ ALBA
CJ ALBA
CJ ALBA
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2018-2019
-

2018-2019
2018-2019

Observaţii

X.

IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA STRATEGIEI

1. IMPLEMENTAREA/ EXECUŢIA PLANULUI DE ACŢIUNE AL STRATEGIEI
În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile, măsurile și proiectele concrete de
implementare. Fiecare proiect va conţine obiective concrete, planul activităţilor necesare, perioada de
desfășurare, persoanele responsabile în proiect, partenerii implicaţi în realizarea proiectului și sursele
de finanţare.
Schema implementării

plan de
acţiune

implementare

rezultate

MECANISME DE IMPLEMENTARE
A. STRUCTURA INTERINSTITUŢIONALĂ
B. STRUCTURA DE RESURSE UMANE
C. PORTOFOLIUL DE METODE ŞI INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE

A. STRUCTURA INTERINSTITUŢIONALĂ
Schema de implementare interinstituţională

MEDIUL DE BUSINESS
GRUPURI DE ACŢIUNE LOCALĂ
(GAL)
CONSILIUL
JUDEŢEAN ALBA

ASOCIAŢII PROFESIONALE
PRODUCĂTORI
FERMIERI

CONSORTIUL
INSTITUŢIONAL
DE
IMPLEMENTARE
A STRATEGIEI

INSTITUŢII ABILITATE
APL

Consiliul Judeţean Alba
1. Asigură coordonarea implementării planului de măsuri prin desemnarea unei echipe de
management;
2. Monitorizează implementarea;
3. Evaluează implementarea;
4. Revizuieşte planul de măsuri.
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Instituţii/organizaţii partenere
1. Desemnează un responsabil din partea instituţiei care să facă parte din echipa de
implementare a Strategiei;
2. Participă la implementarea activităţilor specifice alături de alţi parteneri;
3. Coordonează implementarea anumitor activităţi, conform planului de acţiune;
4. Raportează implementarea activităţilor pe care le coordonează;
5. Participă la revizuirea planului de activităţi.

B. STRUCTURA DE RESURSE UMANE
ECHIPA DE IMPLEMENTARE INTERINSTITUŢIONALĂ



Echipa de management a CJ Alba
Reprezentanţi instituţionali

ECHIPA DE
MANAGEMENT
STARATEGIC CJ
ALBA

REPREZENTANTIII
INSTITUTIILOR/OR
GANIZAŢIILOR DIN
DOMENIUL DE
REFERINŢĂ

ECHIPA DE
IMPLEMENTARE
INTERINSTITUŢIONALĂ

Componenta echipei de implementare a STRATEGIEI DE PROMOVARE A JUDEŢULUI
ALBA CA DESTINAŢIE PENTRU INVESTITORI
CJ ALBA-ECHIPA DE MANAGEMENT
REPREZENTANŢI AI PARTENERILOR
1.
2.
3.
4.

MANAGER
RESPONSABIL TEHNIC
ECONOMIST
JURIST

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MEDIUL DE BUSINESS
GRUPURI DE ACŢIUNE LOCALĂ (GAL)
ASOCIAŢII PROFESIONALE
PRODUCĂTORI
FERMIERI
APL

ACTIVITĂŢI SPECIFICE ECHIPEI DE MANAGEMENT
Manager






Constituirea şi coordonarea echipei de implementare;
Planificarea întâlnirilor de lucru;
Planificarea priorităţilor in implementarea planului de măsuri;
Analiza stadiului implementării planului de activităţi;
Întocmirea rapoartelor de progres.
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Responsabil tehnic




Asigură comunicarea între toate entităţile implicate în implementare conform planului de
implementare;
Asigură întocmirea documentelor aferente întâlnirilor de lucru şi dezbaterilor organizate
pe perioada implementării;
Asigură activitatea de secretariat aferentă implementării strategiei (corespondenţă,
redactare documente, arhivare, etc).

Responsabil economic




Asigură consultanţa financiară privind corelarea planului de măsuri cu soluţiile
financiare propuse;
Corelarea priorităţilor acţiunilor din planul de activităţi cu bugetul instituţiei;
Fundamentarea bugetelor aferente activităţilor specifice instituţiei din Planul de acţiuni
al Strategiei.

Responsabil juridic


Asigură consultanţa juridică cu privire la aspectele juridice ce decurg din implementarea
planului de acţiuni (încheierea unor acorduri interinstituţionale, asocieri, parteneriate,
propuneri de modificări legislative).

ACTIVITĂŢI SPECIFICE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE




Reprezintă instituţia în cadrul activităţilor specifice;
Asigură comunicarea interinstituţională;
Participă, Organizează, Coordonează şi Implementează în cadrul instituţiei activităţi
specifice.
Activităţi conexe de pregatire a echipelor de management şi implementare






Desemnarea echipelor prin dispoziţie a conducerii instituţiei;
Formarea profesională a echipelor de management a strategiilor pe următoarele
domenii: comunicare, elaborare instrumente de lucru pentru implementare şi
monitorizare, utilizarea mijloacelor moderne de prezentare şi comunicare instituţională,
coordonare şi colaborare interinstiţutională, planificare, prelucrare şi stocare date,
întocmire baze de date specifice;
Metode de lucru: workshop, prezentare publică, dezbatere, comunicare.

C. PORTOFOLIUL DE METODE ŞI INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE
Cuprinde totalitatea metodelor şi instrumentelor utilizate în vederea implementării Planului de acţiuni
din cadrul Strategiei.
Implementarea Planului de acţiuni se va realiza în etape, folosind ca metode de implementare:
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Workshop-ul

Prezentarea publică

Dezbaterea

Comunicarea

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

astfel:
Comunicarea clară a obiectivelor/acţiunilor/rezultatelor urmărite a fi implementate, către membrii
echipei de implementare/ consorţiului instituţional/publicului;
Prioritizarea acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni şi realizarea unui Grafic anual al acţiunilor;
Organizarea de întâlniri periodice de lucru a echipei de implementare;
Stabilirea, pentru fiecare acţiune ce urmează a fi implementată, a obiectivelor, activităţilor,
resurselor umane (grupul de lucru), financiare, materiale necesare pentru atingerea rezultatelor
propuse;
Organizarea de întâlniri punctuale cu actori din sistemul de sănătate, implicaţi în acţiunile propuse
în Graficul anual al acţiunilor;
Dezbaterea în cadrul întâlnirilor punctuale cu actori din sistemul de sănătate a problemelor
legislative identificate, formularea şi transmiterea de propuneri legislative forurilor responsabile;
Urmărirea calendarului de implementare a acţiunilor prioritare stabilite conform Graficului anual
al acţiunilor;
Analiza rezultatelor acţiunilor implementate conform Graficului anual al acţiunilor.
În implementarea Planului de acţiuni din cadrul Strategiei vor fi utilizate ca instrumente:

 instrumente administrative (de planificare, implementare, monitorizare, evaluare) – Grafic anual
al acţiunilor, Fişa acţiunii, invitaţie de participare, agenda întâlnirii, prezentări materiale
informative, listă participanţi, minută întâlnire, rapoarte de monitorizare, raport de evaluare, etc.
 instrumente de comunicare (formale şi informale) – corespondenţă scrisă, prin email, comunicare
directă, brainstorming, grup de lucru pe internet, prezentări Power Point, etc.
2. MONITORIZAREA PLANULUI DE ACŢIUNE AL STRATEGIEI
Monitorizarea implementării strategiei ca întreg și a actiunilor concrete urmărește realizarea
obiectivelor în contextul acțiunilor/activităților propuse, a resurselor umane, materiale și financiare
alocate, respectarea planificărilor în timp, buna funcționare a parteneriatelor generale sau
individuale pe proiecte, performanțele echipelor de implementare, etc.
În cazul apariției de devieri de la planificare, a situațiilor de criză sau de forță majoră, modificări ale
elementelor de precondiţie, apariția de reacții negative sau neașteptate din partea participanților la
strategie sau proiect, etc. activitatea de monitorizare va genera acțiuni de ajustare – restructurare –
alocări suplimentare, prin care să se asigure cele mai eficiente și raționale soluții de remediere și
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readucere a Strategiei sau proiectelor componente pe sensul de implementare prevăzut și, astfel, să se
asigure realizarea impactului așteptat.

Cine face monitorizarea?


Echipa de management instituţional prin intermediul Departamentului de planificare

Ce monitorizează?


Activitatea echipei de implementare



Planul de acţiuni aferent Strategiei



Calitatea implementării



Gestiunea termenelor stabilite

Cum? Prin ce mijloace?


Rapoarte de progres realizate de Echipa de implementare şi supervizate de
Departamentul de planificare;



Întâlniri semestriale de analiză a stadiului implementării între Echipa de management
instituţional şi echipa de implementare a Strategiei;



Participarea la activităţi organizate de echipa de implementare.

Evaluare
Evaluarea rezultatelor şi impactului implementării planului de acţiuni
Sistemul de evaluare permite să se aprecieze în ce masură Strategia și proiectele componente și-au
atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile și intangibile sunt cele prevăzute, în termeni de
eficiență, calitate și cantitate.
Evaluarea se realizează la trei momente cheie:
- Evaluarea anterioară începerii acțiunii: se evaluează impactul potențial al acțiunii și
corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra oportunității
proiectului/acțiunii.
- Evaluarea intermediară a acțiunii: se efectuează la jumătatea perioadei de implementare, analizând
cursul corect al acțiunii și rezultatele intermediare.
- Evaluarea finală se realizează după finalizarea unei activităţi proiect, imediat sau/și după anumite
perioade, pentru a analiza dacă au fost atinse rezultatele prevazute.
Pentru realizarea monitorizării și evaluării, atât la nivel de strategie cât și la nivel de acțiune
individuală, se pot utiliza indicatori de progres, la nivel de strategie și indicatori de impact și de
rezultat, la nivel de acțiuni concrete.
Metodologia de evaluare are la bază următoarele criterii:
 gradul de realizare a indicatorilor cuprinşi în strategie;
 eficienţa implementării acesteia;
 impactul efectiv în termeni de eliminare a problemelor sau de valorificare a şanselor care au
stat la baza Strategiei;
 sustenabilitatea rezultatelor obţinute;
 mecanismele cauzale care au stat la baza succesului sau insuccesului în implementarea
priorităţilor strategiei;
 eventualele efecte secundare neplanificate;
 lecţiile învăţate din implementarea actualei strategii pentru exerciţiile de planificare viitoare.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de
finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” și a
Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului
privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programului „Susţinerea şi promovarea
culturii scrise” și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării;
- raportul de specialitate nr. 20706/16 octombrie 2018, comun, al Direcţiei gestionarea
patrimoniului şi al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba.
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 147 din 31
mai 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de
finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” și a Contractului - cadru
încheiat cu beneficiarii finanțării.
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor,
proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura
de finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 147 din 31 mai 2018, după cum urmează:
 Art. 4 pct. (7) din Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de
finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” se modifică, urmând a
avea următorul conținut:
Art. 4 pct. (7) „Finanţarea nerambursabilă se aprobă pentru ofertele culturale
depuse în sesiunea de finanțare aferentă anului curent, respectiv până cel târziu la data de 15
noiembrie a fiecărui an calendaristic.”
 Art. 4 pct. (8) din Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de
finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” se modifică, urmând a
avea următorul conținut:
Art. 4 pct. (8) „Valoarea maximă a finanţării este de 90% din valoarea totală
eligibilă a lucrării scrise, diferenţa fiind constituită din cofinanţarea beneficiarului justificată prin
extras de cont semnat şi ştampilat de banca emitentă, sau dovedită de beneficiar prin alte
documente anexate cererii de finanţare, cum ar fi: contract de sponsorizare, donaţie etc.”

 Art. 20 pct. (2) din Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de
finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” se modifică, urmând a
avea următorul conținut:
Art. 20 pct. (2) „Fiecare ofertă culturală este analizată în mod individual de toţi
membrii Comisiei şi notată conform grilei de mai jos:
Criteriul de evaluare 3.2. Contribuţia solicitantului la bugetul total eligibil
(în ce măsură finanţarea proprie depăşeşte minimul eligibil de 90%):
 între 1 – 10% = 10 p
 între 11 – 30% = 15 p
 între 31 – 40% = 20 p
 peste 41 % = 25 p”
Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică
și relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
CONSILIERI JUDEȚENI,
Dan Ioan CHERECHEŞ
Ioan FULEA
Dorin Gheorghe SANDEA

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Liliana NEGRUȚ

Înregistrat cu nr. 297
Alba Iulia, 16 octombrie 2018

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind condițiile,
criteriile și procedura de finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”
și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării

Proiectul de act administrativ inițiat vizează modificarea Regulamentului privind
condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programului „Susţinerea şi promovarea culturii
scrise” și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării, aprobat prin Hotărârea
Consiliului judeţean Alba nr. 147 din 31 mai 2018.
Prin cultură scrisă, în înţelesul Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea
culturii scrise, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege domeniul de
referinţă care cuprinde cărţi, reviste şi alte publicaţii, având caracter literar-artistic, tehnicoştiinţific, editate pe orice fel de suport.
Crearea unui cadru legal coerent pentru finanțarea de către autoritățile administrației
publice locale a programelor de susţinere şi promovare a culturii scrise este dat de Legea
186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Astfel, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice
locale, se pot aloca sume din bugetul local pentru finanțarea programelor privind susţinerea şi
promovarea culturii scrise.
De asemenea, tot prin hotărâre a autorităţii deliberative a administraţiei publice locale, se
stabilesc condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli,
respectiv fiecare categorie de ofertă culturală.
Modificarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a
programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” are ca scop facilitarea accesului la
finanțările acordate de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Alba, prin Consiliul Județean
Alba pentru susținerea ofertelor culturale.
Faţă de cele expuse mai sus, în temeiul 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, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.
297 din 16 octombrie 2018.
CONSILIERI JUDEŢENI,
Dan Ioan CHERECHEŞ

………………………….

Ioan FULEA

………………………….

Dorin Gheorghe SANDEA

………………………….

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcția gestionarea patrimoniului
Direcția dezvoltare și bugete
Nr. 20706/16.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind condițiile,
criteriile și procedura de finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”
și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării
Cultura reprezintă un factor de dezvoltare durabilă care reafirmă importanța identității și
a specificității locale și regionale, care implică nevoia de protejare a patrimoniului cultural și de
conștientizare a valorii acestuia de către comunitate. Aceste elemente poziționeză cultura ca un
al patrulea pilon al dezvoltării durabile, alături de economie, domeniul social și problematica de
mediu.
Dezvoltarea unui mediu favorabil pentru libertatea de exprimare artistică și a condițiilor
materiale pentru activităţile culturale depinde, atât de cadrul financiar-fiscal și de protecție
socială pentru creatori, cât și de viabilitatea organizațiilor culturale publice și private care
administrează, promovează, produc, distribuie și educă publicul pentru cultură. De cele mai
multe ori, prin aceste organizații actul de cultură ajunge la public și tot prin aceste organizații
artiștii reuşesc să lucreze și să se dezvolte profesional. Susţinerea activităţilor culturale înseamnă
a conștientiza faptul că dezvoltarea domeniului depinde de implicarea factorilor de decizie în
susţinerea şi promovarea valorilor culturale locale, regionale şi naţionale.
Cultura trebuie să fie accesibilă unui număr cât mai mare de oameni, iar publicul real și
potențial trebuie să fie principalul destinatar al actului cultural. Centrarea ofertei culturale pe
public și orientarea acțiunii operatorilor culturali către acesta este un principiu care permite
înlăturarea inegalităților de acces la cultură.
Astfel, Legea nr.186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise-republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, a creat un cadru legal pentru finanțarea de către
autoritățile publice locale a programelor de susținere și promovare a culturii scrise. În sensul
acestei legi, prin cultură scrisă se înţelege domeniul de referinţă care cuprinde cărţi, reviste şi alte
publicaţii, având caracter literar-artistic, tehnico-ştiinţific, editate pe orice fel de suport.
Potrivit art. 4 alin. 1 din actul normativ mai sus menționat „Autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice pot acorda sprijin financiar, parţial sau
integral, singure ori în parteneriat, pentru editarea unor publicaţii din categoria celor prevăzute la
art. 1 (cărţi, reviste şi alte publicaţii, având caracter literar-artistic, tehnico-ştiinţific, editate pe
orice fel de suport)ˮ. Alin. 2 al acestui art. prevede că „Stabilirea publicaţiilor pentru care
urmează să se acorde sprijin financiar se face prin selecţie de oferte în baza propunerilor
comisiilor special constituite în acest scop, de către autorităţile sau instituţiile publice prevăzute
la alin. 1ˮ.
Legea nr. 186/2003 mai prevede că în bugetele autorităţilor administraţiei publice
centrale şi locale, precum şi ale instituţiilor publice pot fi prevăzute, în mod distinct, fonduri
pentru acordarea de sprijin financiar în vederea editării de cărţi, reviste şi alte publicaţii din
categoria celor prevăzute art.1 din această lege.
Modificările propuse la Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de
finanțare a programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”, aprobat prin Hotărârea
Consiliului judeţean Alba nr. 147 din 31 mai 2018 prevăd următoarele:
- Data limită de depunere a ofertelor culturale este data de de 15 noiembrie a fiecărui
an calendaristic, în loc de de 1 noiembrie a fiecărui an calendaristic.
- Valoarea maximă a finanţării este de 90% din valoarea totală eligibilă a lucrării
scrise, diferenţa fiind constituită din cofinanţarea beneficiarului în loc de 50%.
- Pentru criteriile de evaluare:

o Criteriul de evaluare 3.2. Contribuţia solicitantului la bugetul total eligibil (în
ce măsură finanţarea proprie depăşeşte minimul eligibil de 90%):
 între 1 – 10% = 10 p
 între 11 – 30% = 15 p
 între 31 – 40% = 20 p
 peste 41 % = 25 p”,
în loc de
o „ Criteriul de evaluare: 3.2. Contribuţia solicitantului la bugetul total eligibil
(în ce măsură finanţarea proprie depăşeşte minimul eligibil de 50%):
 între 51 – 60% = 10 p
 între 61 – 70% = 15 p
 între 71 – 80% = 20 p
 peste 81 % = 25 p”
Având în vedere cele prezentate, considerăm că Proiectul de hotârâre pentru modificarea
Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programului „Susţinerea
şi promovarea culturii scrise” și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării, conține
cerințele de oportunitate și legalitate pentru a fi inițiat, conform prevederilor art. 44 alin.1 din
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba.
Proiectul de hotărâre iniţiat, în considerarea aspectelor mai sus menţionate, va asigura
cadrul legal pentru finanţarea ofertelor culturale finanţate de Unitatea Administrativ Teritorială
Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba.
Director executiv,
Ioan BODEA

Redactat, Cristian Dumitraș

Director executiv,
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Unirea - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier Andra & Alina Transport SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Unirea - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier Andra & Alina
Transport SRL;
- raportul de specialitate nr. 16870 din 25 septembrie 2018 al Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Andra & Alina Transport SRL privind eliberarea
unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul Unirea - Ocna Mureş, înregistrată la registratura Consiliului
Județean Alba cu nr. 18934/24 septembrie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 2194/24 septembrie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R.
Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Andra & Alina Transport
SRL în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Unirea - Ocna Mureş;
Ținând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea
Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, în judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 25
octombrie 2018 - 14 iunie 2019, pe traseul Unirea - Ocna Mureş, operatorului de transport
rutier Andra & Alina Transport SRL, cod de înregistrare fiscală RO22280866, cu sediul în
localitatea Unirea, str. Traian, nr. 732, judeţul Alba.

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu și
caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier
Andra & Alina Transport SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. 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, operatorului de
transport rutier Andra & Alina Transport SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și
Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA

Înregistrat cu nr. 257
Alba Iulia, 25 septembrie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Unirea - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier
Andra & Alina Transport SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local
sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu
beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu
mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 24 septembrie 2018, operatorul de transport rutier Andra & Alina Transport
SRL, cod de înregistrare fiscală RO22280866, având sediul în localitatea Unirea, str. Traian, nr.
732, judeţul Alba, a depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de
art. 31 din actele normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu
pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Unirea - Ocna Mureş, cu valabilitate în perioada anului şcolar 2018- 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 2194/24 septembrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil solicitarea operatorului de transport rutier Andra & Alina Transport SRL privind
eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Unirea - Ocna Mureş, în baza contractului de prestări servicii
nr. 15/10 septembrie 2018/2/10 septembrie 2018 încheiat cu Asociația de Părinți a Liceului
Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș, având sediul în localitatea Unirea, str. Traian, nr. 110,
județul Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada 25 octombrie 2018 - 14 iunie 2018.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Andra & Alina Transport SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în
conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 257 din
25 septembrie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 16870/25.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Unirea - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier
Andra & Alina Transport SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române - A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public județean
de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului
normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport
public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune la
autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.
18934/24 septembrie 2017, operatorul de transport rutier Andra & Alina Transport SRL, cod de
înregistrare fiscală RO22280866, având sediul în loc. Unirea, str. Traian, nr. 732, judeţul Alba,
solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Unirea - Ocna Mureş, cu valabilitate în
perioada anului şcolar 2018 - 2019.
Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 15/10 septembrie 2018/2/10
septembrie 2018 încheiat cu Asociația de Părinți a Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș,
având sediul în localitatea Unirea, str. Traian, nr. 110, județul Alba.
Obiectul contractului constă în transportul elevilor navetişti care urmează cursurile
Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș, pe ruta Unirea - Ocna Mureş şi retur.
Graficul de circulaţie propus şi avizat de către beneficiarul transportului prevede
efectuarea unei curse zilnic, de luni până vineri, în perioada cursurilor şcolare.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier
Andra & Alina Transport SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Unirea - Ocna Mureş, a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 2194/24 septembrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier
Andra & Alina Transport SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul
serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceA.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada
….octombrie 2018 - 14 iunie 2019, după prezentarea de către operatorul de transport rutier
solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Lunca Mureşului - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier
Andra & Alina Transport SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Lunca Mureşului - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier
Andra & Alina Transport SRL;
- raportul de specialitate nr. 18971 din 25 septembrie 2018 al Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Andra & Alina Transport SRL privind eliberarea
unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul Lunca Mureşului - Ocna Mureş, înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 18935/24 septembrie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 2194/24 septembrie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R.
Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Andra & Alina Transport
SRL în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Lunca Mureşului - Ocna Mureş;
Ținând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea
Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, în judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 25
octombrie 2018 - 14 iunie 2019, pe traseul Lunca Mureşului - Ocna Mureş, operatorului de
transport rutier Andra & Alina Transport SRL, cod de înregistrare fiscală RO22280866, cu
sediul în localitatea Unirea, str. Traian, nr. 732, judeţul Alba.

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu și
caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier
Andra & Alina Transport SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. 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, operatorului de
transport rutier Andra & Alina Transport SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și
Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA

Înregistrat cu nr. 258
Alba Iulia, 25 septembrie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Lunca Mureşului - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier
Andra & Alina Transport SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local
sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu
beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu
mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 24 septembrie 2018, operatorul de transport rutier Andra & Alina Transport
SRL, cod de înregistrare fiscală RO22280866, având sediul în localitatea Unirea, str. Traian, nr.
732, judeţul Alba, a depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de
art. 31 din actele normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu
pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Lunca Mureşului - Ocna Mureş, cu valabilitate în perioada anului şcolar
2018 - 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 2194/24 septembrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil solicitarea operatorului de transport rutier Andra & Alina Transport SRL privind
eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Lunca Mureşului - Ocna Mureş, în baza contractului de prestări servicii nr.
14/10 septembrie 2018/1/10 septembrie 2018 încheiat cu Asociația de Părinți a Liceului Teoretic
„Petru Maior” Ocna Mureș, având sediul în localitatea Unirea, str. Traian, nr. 110, județul Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada 25 octombrie 2018 – 14 iunie 2019.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Andra & Alina Transport SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în
conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 258 din
25 septembrie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 18971/25.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Lunca Mureşului - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier
Andra & Alina Transport SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public județean
de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului
normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport
public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune la
autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.
18935/24 septembrie 2017, operatorul de transport rutier Andra & Alina Transport SRL, cod de
înregistrare fiscală RO22280866, având sediul în loc. Unirea, str. Traian, nr. 732, judeţul Alba,
solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Lunca Mureşului - Ocna Mureş, cu
valabilitate în perioada anului şcolar 2018 - 2019.
Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 14/10 septembrie 2018/1/10
septembrie 2018 încheiat cu Asociația de Părinți a Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș,
având sediul în localitatea Unirea, str. Traian, nr. 110, județul Alba.
Obiectul contractului constă în transportul elevilor navetişti care urmează cursurile
Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș, pe ruta Lunca Mureşului - Ocna Mureş şi retur.
Graficul de circulaţie propus şi avizat de către beneficiarul transportului prevede
efectuarea unei curse zilnic, de luni până vineri, în perioada cursurilor şcolare.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier
Andra & Alina Transport SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Lunca Mureşului - Ocna Mureş, a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană
de Transport, care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 2194/24 septembrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier
Andra & Alina Transport SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul
serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceA.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada
…. octombrie 2018 - 14 iunie 2019, după prezentarea de către operatorul de transport rutier
solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Dumbrava - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier
Andra & Alina Transport SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Dumbrava - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier Andra & Alina
Transport SRL;
- raportul de specialitate nr. 18972 din 25 septembrie 2018 al Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Andra & Alina Transport SRL privind eliberarea
unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul Dumbrava - Ocna Mureş, înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 18936/24 septembrie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 2194/24 septembrie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R.
Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Andra & Alina Transport
SRL în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Dumbrava - Ocna Mureş;
Ținând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea
Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, în judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 25
octombrie 2018 - 14 iunie 2019, pe traseul Dumbrava - Ocna Mureş, operatorului de
transport rutier Andra & Alina Transport SRL, cod de înregistrare fiscală RO22280866, cu
sediul în localitatea Unirea, str. Traian, nr. 732, judeţul Alba.

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu și
caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier
Andra & Alina Transport SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. 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, operatorului de
transport rutier Andra & Alina Transport SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și
Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA

Înregistrat cu nr. 259
Alba Iulia, 25 septembrie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Dumbrava - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier
Andra & Alina Transport SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local
sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu
beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu
mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 24 septembrie 2018, operatorul de transport rutier Andra & Alina Transport
SRL, cod de înregistrare fiscală RO22280866, având sediul în localitatea Unirea, str. Traian, nr.
732, judeţul Alba, a depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de
art. 31 din actele normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu
pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Dumbrava - Ocna Mureş, cu valabilitate în perioada anului şcolar
2018 - 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 2194/24 septembrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil solicitarea operatorului de transport rutier Andra & Alina Transport SRL privind
eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Dumbrava - Ocna Mureş, în baza contractului de prestări servicii
nr. 13/10 septembrie 2018 încheiat cu Asociația „Sfânta Veronica” Dumbrava - Complexul de
Servicii Sociale „Sfânta Veronica”, având sediul în comuna Unirea, satul Dumbrava, nr. 234,
județul Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada 25 octombrie 2018 - 14 iunie 2019.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Andra & Alina Transport SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în
conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 259 din
25 septembrie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 18972/25.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Dumbrava - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier
Andra & Alina Transport SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public județean
de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului
normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport
public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune la
autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.
18936/24 septembrie 2018, operatorul de transport rutier Andra & Alina Transport SRL, cod de
înregistrare fiscală RO22280866, având sediul în loc. Unirea, str. Traian, nr. 732, judeţul Alba,
solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Dumbrava - Ocna Mureş, cu valabilitate în
perioada anului şcolar 2018 - 2019.
Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 13/10 septembrie 2018 încheiat cu
cu Asociația „Sfânta Veronica” Dumbrava - Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Veronica”,
având sediul în comuna Unirea, satul Dumbrava, nr. 234, județul Alba.
Obiectul contractului constă în transportul elevilor navetişti care urmează cursurile
Liceului Tehnologic Ocna Mureș, pe ruta Dumbrava - Ocna Mureş şi retur.
Graficul de circulaţie propus şi avizat de către beneficiarul transportului prevede
efectuarea unei curse zilnic, de luni până vineri, în perioada cursurilor şcolare.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier
Andra & Alina Transport SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Dumbrava - Ocna Mureş, a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 2194/24 septembrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier
Andra & Alina Transport SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul
serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceA.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada
…. octombrie 2018 - 14 iunie 2019, după prezentarea de către operatorul de transport rutier
solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Teiuş - Alba Iulia, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Teiuş - Alba Iulia, operatorului de transport rutier Livio Dario
SRL;
- raportul de specialitate nr. 20616 din 16 octombrie 2018 al Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Teiuş - Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 20319/11 octombrie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 1692/12 octombrie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială
A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL în
vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Teiuş - Alba Iulia;
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie
2017 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale, în judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada
25 octombrie 2018 - 17 octombrie 2019, pe traseul Teiuş - Alba Iulia, operatorului de
transport rutier Livio Dario SRL, cod de înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în
localitatea Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba.

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu
și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier
Livio Dario SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. 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, operatorului de
transport rutier Livio Dario SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.

VICEPREŞEDINTE,
DUMITRU FULEA

Înregistrat cu nr. 284
Alba Iulia, 16 octombrie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Teiuş - Alba Iulia, operatorului de transport rutier
Livio Dario SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea
de autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu
local sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate
cu beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar
nu mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 11 octombrie 2018, operatorul de transport rutier Livio Dario SRL, cod de
înregistrare fiscală RO11070834, având sediul în loc. Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul
Alba, a depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din
actele normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe
traseul Teiuş - Alba Iulia, cu valabilitate în perioada 25 octombrie 2018 - 17 octombrie 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1692/12 octombrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil solicitarea operatorului de transport rutier Livio Dario SRL privind eliberarea unei
licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe
traseul Teiuş - Alba Iulia, în baza contractului de prestări servicii nr. 399/17 octombrie
2013/872/18 octombrie 2013 precum și a actului adițional nr. 8/9 octombrie 2018 la contract,
încheiate cu Rekord SRL.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Livio Dario SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu
prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 284
din 16 octombrie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 20616/16.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Teiuş - Alba Iulia, operatorului de transport rutier
Livio Dario SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii,
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public
județean de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al
actului normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de
transport public județean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Alba, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va
depune la autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de
beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20319/
11 octombrie 2017, operatorul de transport rutier Livio Dario SRL, având sediul în loc.
Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe
traseul Teiuş - Alba Iulia, cu valabilitate în perioada 25 octombrie 2018 - 17 octombrie 2019.
Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 399/17 octombrie 2013/872/18
octombrie 2013 precum și actul adițional nr. 8/9 octombrie 2018 la contract, încheiate cu
Rekord SRL, cu sediul în loc. Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 40 A, judeţul Alba,
având punct de lucru în oraşul Teiuş, str. Primăverii, nr. 63, judeţul Alba.
Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaților SC Rekord SRL pe
ruta Teiuş - Alba Iulia și retur, conform graficului de circulație propus, avizat de către
beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. Graficul de
circulație propus prevede efectuarea unei curse zilnic dus/întors, de luni până sâmbătă.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier
Livio Dario SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Teiuş - Alba Iulia,
a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că
sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1692/12 octombrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier
Livio Dario SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in
domeniul serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008,
emisă de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice-A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu
valabilitate în perioada
25 octombrie 2018 - 17 octombrie 2019, după prezentarea de către
operatorul de transport rutier solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Alba Iulia - Teiuş, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Teiuş, operatorului de transport rutier Livio Dario
SRL;
- raportul de specialitate nr. 20617 din 16 octombrie 2018 al Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Teiuş, înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 20317/11 octombrie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 1692/12 octombrie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială
A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL în
vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Teiuş;
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie
2017 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale, în judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada
25 octombrie 2018 - 17 octombrie 2019, pe traseul Alba Iulia - Teiuş, operatorului de
transport rutier Livio Dario SRL, cod de înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în
localitatea Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba.

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu
și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier
Livio Dario SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. 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, operatorului de
transport rutier Livio Dario SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.

VICEPREŞEDINTE,
DUMITRU FULEA

Înregistrat cu nr. 285
Alba Iulia, 16 octombrie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Alba Iulia - Teiuş, operatorului de transport rutier
Livio Dario SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea
de autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu
local sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate
cu beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar
nu mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 11 octombrie 2018, operatorul de transport rutier Livio Dario SRL, cod de
înregistrare fiscală RO11070834, având sediul în loc. Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul
Alba, a depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din
actele normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe
traseul Alba Iulia - Teiuş, cu valabilitate în perioada 25 octombrie 2018 - 17 octombrie 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1692/12 octombrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil solicitarea operatorului de transport rutier Livio Dario SRL privind eliberarea unei
licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe
traseul Alba Iulia - Teiuş, în baza contractului de prestări servicii nr. 399/17 octombrie
2013/872/18 octombrie 2013 precum și a actului adițional nr. 8/9 octombrie 2018 la contract,
încheiate cu Rekord SRL.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Livio Dario SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu
prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 285
din 16 octombrie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 20617/16.10.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Alba Iulia - Teiuş, operatorului de transport rutier
Livio Dario SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii,
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public
județean de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al
actului normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de
transport public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va
depune la autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de
beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20317/11
octombrie 2018, operatorul de transport rutier Livio Dario SRL, având sediul în loc. Alba Iulia,
str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba
Iulia - Teiuş, cu valabilitate în perioada 25 octombrie 2018 - 17 octombrie 2019.
Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 399/17 octombrie 2013/872/18
octombrie 2013 precum și actul adițional nr. 8/9 octombrie 2018 la contract, încheiate cu
Rekord SRL, cu sediul în loc. Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 40 A, judeţul Alba,
având punct de lucru în loc. Teiuş, str. Primăverii, nr. 63, judeţul Alba.
Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaților Rekord SRL pe ruta
Alba Iulia - Teiuş și retur, conform graficului de circulație propus, avizat de către beneficiarul
transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. Graficul de circulație propus
prevede efectuarea unei curse zilnic dus/întors, de luni până sâmbătă.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier
Livio Dario SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Teiuş,
a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că
sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1692/12 octombrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier
Livio Dario SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in
domeniul serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008,
emisă de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice-A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu
valabilitate în perioada 25 octombrie 2018 - 17 octombrie 2019, după prezentarea de către
operatorul de transport rutier solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Zlatna - Alba Iulia, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Zlatna - Alba Iulia, operatorului de transport rutier Livio Dario
SRL;
- raportul de specialitate nr. 20618 din 16 octombrie 2018 al Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Zlatna - Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 20321/11 octombrie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 1692/12 octombrie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială
A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL în
vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Zlatna - Alba Iulia;
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie
2017 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale, în judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada
25 octombrie 2018 - 17 octombrie 2019, pe traseul Zlatna - Alba Iulia, operatorului de
transport rutier Livio Dario SRL, cod de înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în
localitatea Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba.

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu
și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier
Livio Dario SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. 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, operatorului de
transport rutier Livio Dario SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.

VICEPREŞEDINTE,
DUMITRU FULEA

Înregistrat cu nr. 286
Alba Iulia, 16 octombrie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Zlatna - Alba Iulia, operatorului de transport rutier
Livio Dario SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea
de autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu
local sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate
cu beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar
nu mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 11 octombrie 2018, operatorul de transport rutier Livio Dario SRL, cod de
înregistrare fiscală RO11070834, având sediul în loc. Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul
Alba, a depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din
actele normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe
traseul Zlatna - Alba Iulia, cu valabilitate în perioada 25 octombrie 2018 - 17 octombrie 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1692/12 octombrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil solicitarea operatorului de transport rutier Livio Dario SRL privind eliberarea unei
licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe
traseul Zlatna - Alba Iulia, în baza contractului de prestări servicii nr. 399/17 octombrie
2013/872/18 octombrie 2013 precum și a actului adițional nr. 8/9 octombrie 2018 la contract,
încheiate cu Rekord SRL.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Livio Dario SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu
prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 286
din 16 octombrie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 20618/16.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Zlatna - Alba Iulia, operatorului de transport rutier
Livio Dario SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii,
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public
județean de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al
actului normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de
transport public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va
depune la autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de
beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20321/11
octombrie 2018, operatorul de transport rutier Livio Dario SRL, având sediul în loc. Alba Iulia,
str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Zlatna - Alba Iulia, cu valabilitate în perioada 25 octombrie 2018 - 17 octombrie 2019.
Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 399/17 octombrie 2013/872/18
octombrie 2013 precum și a actul adițional nr. 8/9 octombrie 2018 la contract, încheiate cu
Rekord SRL.
Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaților Rekord SRL pe ruta
Zlatna - Alba Iulia și retur, conform graficului de circulație propus, avizat de către beneficiarul
transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. Graficul de circulație propus
prevede efectuarea unei curse zilnic dus/întors, de luni până sâmbătă .
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier
Livio Dario SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Zlatna - Alba Iulia,
a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că
sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1692/12 octombrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier
Livio Dario SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in
domeniul serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008,
emisă de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice-A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu
valabilitate în perioada 25 octombrie 2018 - 17 octombrie 2019, după prezentarea de către
operatorul de transport rutier solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Ciumbrud - Teiuş, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Ciumbrud - Teiuş, operatorului de transport rutier Livio Dario
SRL;
- raportul de specialitate nr. 20619 din 16 octombrie 2018 al Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Ciumbrud - Teiuş, înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 20324/11 octombrie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 1692/12 octombrie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială
A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL în
vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ciumbrud - Teiuş;
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie
2017 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale, în judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada
25 octombrie 2018 - 16 octombrie 2019, pe traseul Ciumbrud - Teiuş, operatorului de
transport rutier Livio Dario SRL, cod de înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în
localitatea Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba.

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu
și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier
Livio Dario SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. 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, operatorului de
transport rutier Livio Dario SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.
VICEPREŞEDINTE,
DUMITRU FULEA

Înregistrat cu nr. 287
Alba Iulia, 16 octombrie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Ciumbrud - Teiuş, operatorului de transport rutier
Livio Dario SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea
de autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu
local sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate
cu beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar
nu mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 11 octombrie 2018, operatorul de transport rutier Livio Dario SRL, cod de
înregistrare fiscală RO11070834, având sediul în loc. Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul
Alba, a depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din
actele normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe
traseul Ciumbrud - Teiuş, cu valabilitate în perioada 25 octombrie 2018 - 16 octombrie 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1692/12 octombrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil solicitarea operatorului de transport rutier Livio Dario SRL privind eliberarea unei
licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe
traseul Ciumbrud - Teiuş, în baza contractului de prestări servicii nr. 400/17 octombrie
2013/309/18 octombrie 2013 precum și a actului adițional nr. 6/9 octombrie 2018 la contract,
încheiate cu Miragiulia SRL, cu sediul în loc. Teiuș, str. Primăverii, nr. 63, județul Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Livio Dario SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu
prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative
nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 287
din 16 octombrie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 20619/16.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Ciumbrud - Teiuş, operatorului de transport rutier
Livio Dario SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii,
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public
județean de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al
actului normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de
transport public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va
depune la autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de
beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20324/11
octombrie 2018, operatorul de transport rutier Livio Dario SRL, având sediul în loc. Alba Iulia,
str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Ciumbrud - Teiuş, cu valabilitate în perioada 25 octombrie 2018 - 16 octombrie 2019.
Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 400/17 octombrie 2013/309/18
octombrie 2013 precum și actul adițional nr. 6/9 octombrie 2018 la contract, încheiate cu
Miragiulia SRL, având sediul în loc. Teiuș, str. Primăverii, nr. 63, județul Alba.
Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaților Miragiulia SRL pe
ruta Ciumbrud - Teiuş și retur, conform graficului de circulație propus, avizat de către
beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. Graficul de
circulație propus prevede efectuarea unei curse zilnic dus/întors, de luni până sâmbătă.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier
Livio Dario SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ciumbrud - Teiuş,
a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că
sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1692/12 octombrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier
Livio Dario SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in
domeniul serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008,
emisă de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice-A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu
valabilitate în perioada
25 octombrie 2018 - 16 octombrie 2019, după prezentarea de către
operatorul de transport rutier solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Baia de Arieş - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier
Transervice Apuseni SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Baia de Arieş - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport
rutier Transervice Apuseni SRL;
- raportul de specialitate nr. 20620 din 16 octombrie 2018 al Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL privind eliberarea
unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul Baia de Arieş - Muşca - Roşia Poieni, înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20419/12 octombrie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 1696/12 octombrie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială
A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Transervice Apuseni SRL
în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Baia de Arieş - Muşca - Roşia
Poieni;
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie
2017 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale, în judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 noiembrie 2018
- 31 august 2019, pe traseul Baia de Arieş - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport
rutier Transervice SRL, cod de înregistrare fiscală RO17705634, cu sediul în localitatea
Abrud, Aleea Parcului, bl. M, sc. 3, ap. 12, judeţul Alba.

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu
și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Transervice
Apuseni SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. 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, operatorului
de transport rutier Transervice Apuseni SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și
Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.

VICEPREŞEDINTE,
DUMITRU FULEA

Înregistrat cu nr. 288
Alba Iulia, 16 octombrie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Baia de Arieş - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier
Transervice Apuseni SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea
de autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu
local sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate
cu beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar
nu mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 12 octombrie 2018, operatorul de transport rutier Transervice Apuseni SRL,
având sediul în loc. Abrud, Aleea Parcului, bl. M, sc. 3, ap.12, judeţul Alba, a depus la
registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din actele normative
anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Baia de Arieş Muşca - Roşia Poieni, cu valabilitate în perioada 1 noiembrie 2018 - 31 august 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1696/12 octombrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil solicitarea operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL privind
eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Baia de Arieş - Muşca - Roşia Poieni, în baza contractului de servicii nr.
105/3 septembrie 2018 încheiat cu Cupru Min SA, având sediul în în loc. Abrud, str. Petru
Dobra,
nr. 1, județul Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Transervice Apuseni SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate
cu prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public
local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 288
din 16 octombrie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 20620/16.10.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Baia de Arieş - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier
Transervice Apuseni SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii,
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public
județean de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al
actului normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de
transport public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va
depune la autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de
beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20419/12
octombrie 2018, operatorul de transport rutier Transervice Apseni SRL, cod de înregistrare
fiscală RO17705634, având sediul în loc. Abrud, Aleea Parcului, bl. M, sc. 3, ap.12, judeţul
Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Baia de Arieş - Muşca - Roşia
Poieni, cu valabilitate în perioada 1 noiembrie 2018 - 31 august 2019.
Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 105/3 septembrie 2018 încheiat
cu Cupru Min SA, având sediul în loc. Abrud, str. Petru Dobra, nr. 1, județul Alba.
Obiectul contractului constă în servicii de transport de persoane prin curse regulate
speciale pentru personalul beneficiarului, din localităţile de domiciliu sau rezidenţă până la
punctele de lucru din Obiectivul Roşia Poieni.
Graficul de circulație propus şi avizat de către beneficiarul transportului prevede
efectuarea a 3 curse zilnic dus/întors, pe traseul Baia de Arieş - Muşca - Roşia Poieni, de luni
până duminică.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier
Transervice Apuseni SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Baia de Arieş Muşca - Roşia Poieni, a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1696/12 octombrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier
Transervice Apuseni SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in
domeniul serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008,
emisă de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice-A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu
valabilitate în perioada
1 noiembrie 2018 - 31 august 2019, după prezentarea de către
operatorul de transport rutier solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Abrud - Cîmpeni - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier
Transervice Apuseni SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Abrud - Cîmpeni - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier
Transervice Apuseni SRL;
- raportul de specialitate nr. 20621 din 16 octombrie 2018 al Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL privind eliberarea
unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul Abrud - Cîmpeni - Roşia Poieni, înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 20420/12 octombrie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 1696/12 octombrie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială
A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Transervice Apuseni SRL
în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud - Cîmpeni - Roşia Poieni;
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie
2017 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale, în judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 noiembrie 2018
- 31 august 2019, pe traseul Abrud - Cîmpeni - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier
Transervice SRL, cod de înregistrare fiscală RO17705634, cu sediul în localitatea Abrud,
Aleea Parcului, bl. M, sc. 3, ap. 12, judeţul Alba.

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu
și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Transervice
Apuseni SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. 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, operatorului
de transport rutier Transervice Apuseni SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și
Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
VICEPREŞEDINTE,
DUMITRU FULEA

Înregistrat cu nr. 289
Alba Iulia, 16 octombrie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Abrud - Cîmpeni - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier
Transervice Apuseni SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea
de autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu
local sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate
cu beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar
nu mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 12 octombrie 2018, operatorul de transport rutier Transervice Apuseni SRL,
având sediul în loc. Abrud, Aleea Parcului, bl. M, sc. 3, ap.12, judeţul Alba, a depus la
registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din actele normative
anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud - Cîmpeni Roşia Poieni, cu valabilitate în perioada 1 noiembrie 2018 - 31 august 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1696/12 octombrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil solicitarea operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL privind
eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Abrud - Cîmpeni - Roşia Poieni, în baza contractului de servicii nr. 105/3
septembrie 2018 încheiat cu Cupru Min SA, având sediul în în loc. Abrud, str. Petru Dobra, nr.
1, județul Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Transervice Apuseni SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate
cu prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public
local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 289
din 16 octombrie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 20621/16.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Abrud - Cîmpeni - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier
Transervice Apuseni SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii,
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public
județean de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al
actului normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de
transport public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va
depune la autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de
beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20420/12
octombrie 2018, operatorul de transport rutier Transervice Apseni SRL, cod de înregistrare
fiscală RO17705634, având sediul în loc. Abrud, Aleea Parcului, bl. M, sc. 3, ap.12, judeţul
Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud - Cîmpeni - Roşia Poieni,
cu valabilitate în perioada 1 noiembrie 2018 - 31 august 2019.
Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 105/3 septembrie 2018 încheiat
cu Cupru Min SA, având sediul în loc. Abrud, str. Petru Dobra, nr. 1, județul Alba.
Obiectul contractului constă în servicii de transport de persoane prin curse regulate
speciale pentru personalul beneficiarului, din localităţile de domiciliu sau rezidenţă până la
punctele de lucru din Obiectivul Roşia Poieni.
Graficul de circulație propus şi avizat de către beneficiarul transportului prevede
efectuarea a 3 curse zilnic dus/întors, pe traseul Abrud - Cîmpeni - Roşia Poieni, de luni până
duminică.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier
Transervice Apuseni SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud Cîmpeni - Roşia Poieni, a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1696/12 octombrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier
Transervice Apuseni SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in
domeniul serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008,
emisă de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice-A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu
valabilitate în perioada
1 noiembrie 2018 - 31 august 2019, după prezentarea de către
operatorul de transport rutier solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Mătişeşti - Abrud - Gura Cornei - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier
Transervice Apuseni SRL
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Mătişeşti - Abrud - Gura Cornei - Roşia Poieni, operatorului de transport
rutier Transervice Apuseni SRL;
- raportul de specialitate nr. 20622 din 16 octombrie 2018 al Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL privind eliberarea
unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul Mătişeşti - Abrud - Gura Cornei - Roşia Poieni, înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20421/12 octombrie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 1696/12 octombrie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R.
Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Transervice Apuseni SRL
în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Mătişeşti - Abrud - Gura Cornei Roşia Poieni;
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017
privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, în judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 noiembrie 2018 31 august 2019, pe traseul Mătişeşti - Abrud - Gura Cornei - Roşia Poieni, operatorului de
transport rutier Transervice SRL, cod de înregistrare fiscală RO17705634, cu sediul în
localitatea Abrud, Aleea Parcului, bl. M, sc. 3, ap. 12, judeţul Alba.

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu și
caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Transervice
Apuseni SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. 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, operatorului
de transport rutier Transervice Apuseni SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și
Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.

VICEPREŞEDINTE,
DUMITRU FULEA

Înregistrat cu nr. 290
Alba Iulia, 16 octombrie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Mătişeşti - Abrud - Gura Cornei - Roşia Poieni,
operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local
sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu
beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu
mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 12 octombrie 2018, operatorul de transport rutier Transervice Apuseni SRL,
având sediul în loc. Abrud, Aleea Parcului, bl. M, sc. 3, ap.12, judeţul Alba, a depus la
registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din actele normative
anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Mătişeşti - Abrud Gura Cornei - Roşia Poieni, cu valabilitate în perioada 1 noiembrie 2018 - 31 august 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1696/12 octombrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil solicitarea operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL privind eliberarea
unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe
traseul Mătişeşti - Abrud - Gura Cornei - Roşia Poieni, în baza contractului de servicii
nr. 105/3 septembrie 2018 încheiat cu Cupru Min SA, având sediul în în loc. Abrud, str. Petru
Dobra, nr. 1, județul Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Transervice Apuseni SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate
cu prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public
local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 290 din
16 octombrie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 20622/16.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Mătişeşti - Abrud - Gura Cornei - Roşia Poieni, operatorului de
transport rutier Transervice Apuseni SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public județean
de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului
normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport
public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune la
autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20421/12
octombrie 2018, operatorul de transport rutier Transervice Apseni SRL, cod de înregistrare
fiscală RO17705634, având sediul în loc. Abrud, Aleea Parcului, bl. M, sc. 3, ap.12, judeţul
Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Mătişeşti - Abrud - Gura Cornei Roşia Poieni, cu valabilitate în perioada 1 noiembrie 2018 - 31 august 2019.
Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 105/3 septembrie 2018 încheiat cu
Cupru Min SA, având sediul în loc. Abrud, str. Petru Dobra, nr. 1, județul Alba.
Obiectul contractului constă în servicii de transport de persoane prin curse regulate
speciale pentru personalul beneficiarului, din localităţile de domiciliu sau rezidenţă până la
punctele de lucru din Obiectivul Roşia Poieni.
Graficul de circulație propus şi avizat de către beneficiarul transportului prevede
efectuarea unei curse zilnic dus/întors (în perioada martie-noiembrie), pe traseul Mătişeşti Abrud - Gura Cornei - Roşia Poieni, de luni până vineri.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier
Transervice Apuseni SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Mătişeşti - Abrud Gura Cornei - Roşia Poieni, a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1696/12 octombrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier
Transervice Apuseni SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul
serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceA.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada
1 noiembrie 2018 - 31 august 2019, după prezentarea de către operatorul de transport rutier
solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Mătişeşti - Abrud - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier
Transervice Apuseni SRL
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Mătişeşti - Abrud - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport
rutier Transervice Apuseni SRL;
- raportul de specialitate nr. 20623 din 16 octombrie 2018 al Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL privind eliberarea
unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul Mătişeşti - Abrud - Muşca - Roşia Poieni, înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20422/12 octombrie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 1696/12 octombrie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială
A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Transervice Apuseni SRL
în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Mătişeşti - Abrud - Muşca - Roşia
Poieni;
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie
2017 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale, în judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 decembrie 2018
- 28 februarie 2019, pe traseul Mătişeşti - Abrud - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de
transport rutier Transervice SRL, cod de înregistrare fiscală RO17705634, cu sediul în
localitatea Abrud, Aleea Parcului, bl. M, sc. 3, ap. 12, judeţul Alba.

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu
și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Transervice
Apuseni SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. 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, operatorului
de transport rutier Transervice Apuseni SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și
Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.

VICEPREŞEDINTE,
DUMITRU FULEA

Înregistrat cu nr. 291
Alba Iulia, 16 octombrie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Mătişeşti - Abrud - Muşca - Roşia Poieni,
operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea
de autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu
local sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate
cu beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar
nu mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 12 octombrie 2018, operatorul de transport rutier Transervice Apuseni SRL,
având sediul în loc. Abrud, Aleea Parcului, bl. M, sc. 3, ap.12, judeţul Alba, a depus la
registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din actele normative
anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Mătişeşti - Abrud Muşca - Roşia Poieni, cu valabilitate în perioada 1 decembrie 2018 - 28 februarie 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1696/12 octombrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil solicitarea operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL privind
eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Mătişeşti - Abrud - Muşca - Roşia Poieni, în baza contractului de servicii
nr. 105/3 septembrie 2018 încheiat cu Cupru Min SA, având sediul în în loc. Abrud, str. Petru
Dobra, nr. 1, județul Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Transervice Apuseni SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate
cu prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public
local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 291
din 16 octombrie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 20623/16.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Mătişeşti - Abrud - Muşca - Roşia Poieni,
operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii,
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public
județean de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al
actului normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de
transport public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va
depune la autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de
beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20422/12
octombrie 2018, operatorul de transport rutier Transervice Apseni SRL, cod de înregistrare
fiscală RO17705634, având sediul în loc. Abrud, Aleea Parcului, bl. M, sc. 3, ap.12, judeţul
Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Mătişeşti - Abrud - Muşca - Roşia
Poieni, cu valabilitate în perioada 1 decembrie 2018 - 28 februarie 2019.
Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 105/3 septembrie 2018 încheiat
cu Cupru Min SA, având sediul în loc. Abrud, str. Petru Dobra, nr. 1, județul Alba.
Obiectul contractului constă în servicii de transport de persoane prin curse regulate
speciale pentru personalul beneficiarului, din localităţile de domiciliu sau rezidenţă până la
punctele de lucru din Obiectivul Roşia Poieni.
Graficul de circulație propus şi avizat de către beneficiarul transportului prevede
efectuarea unei curse zilnic dus/întors, pe traseul Mătişeşti - Abrud - Muşca - Roşia Poieni, de
luni până vineri.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier
Transervice Apuseni SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Mătişeşti Abrud - Muşca - Roşia Poieni, a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană
de Transport, care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1696/12 octombrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier
Transervice Apuseni SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in
domeniul serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008,
emisă de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice-A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu
valabilitate în perioada
1 decembrie 2018 - 28 februarie 2019, după prezentarea de către
operatorul de transport rutier solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Valea Albă - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier
Transervice Apuseni SRL
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Valea Albă - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier
Transervice Apuseni SRL;
- raportul de specialitate nr. 20624 din 16 octombrie 2018 al Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL privind eliberarea
unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul Valea Albă - Muşca - Roşia Poieni, înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 20423/12 octombrie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 1696/12 octombrie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R.
Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Transervice Apuseni SRL
în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Albă - Muşca - Roşia Poieni;
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017
privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, în judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 decembrie 2018 28 februarie 2019, pe traseul Valea Albă - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport
rutier Transervice SRL, cod de înregistrare fiscală RO17705634, cu sediul în localitatea Abrud,
Aleea Parcului, bl. M, sc. 3, ap. 12, judeţul Alba.

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu și
caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Transervice
Apuseni SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. 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, operatorului
de transport rutier Transervice Apuseni SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și
Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.

VICEPREŞEDINTE,
DUMITRU FULEA

Înregistrat cu nr. 292
Alba Iulia, 16 octombrie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Valea Albă - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier
Transervice Apuseni SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local
sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu
beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu
mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 12 octombrie 2018, operatorul de transport rutier Transervice Apuseni SRL,
având sediul în loc. Abrud, Aleea Parcului, bl. M, sc. 3, ap.12, judeţul Alba, a depus la
registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din actele normative
anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Albă - Muşca
- Roşia Poieni, cu valabilitate în perioada 1 decembrie 2018 - 28 februarie 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1696/12 octombrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil solicitarea operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL privind eliberarea
unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe
traseul Valea Albă - Muşca - Roşia Poieni, în baza contractului de servicii nr. 105/3 septembrie
2018 încheiat cu Cupru Min SA, având sediul în în loc. Abrud, str. Petru Dobra, nr. 1, județul
Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Transervice Apuseni SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate
cu prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public
local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 292 din
16 octombrie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 20624/16.10.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Valea Albă - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier
Transervice Apuseni SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public județean
de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului
normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport
public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune la
autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20423/12
octombrie 2018, operatorul de transport rutier Transervice Apseni SRL, cod de înregistrare
fiscală RO17705634, având sediul în loc. Abrud, Aleea Parcului, bl. M, sc. 3, ap.12, judeţul
Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Albă - Muşca - Roşia Poieni,
cu valabilitate în perioada 1 decembrie 2018 - 28 februarie 2019.
Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 105/3 septembrie 2018 încheiat cu
Cupru Min SA, având sediul în loc. Abrud, str. Petru Dobra, nr. 1, județul Alba.
Obiectul contractului constă în servicii de transport de persoane prin curse regulate
speciale pentru personalul beneficiarului, din localităţile de domiciliu sau rezidenţă până la
punctele de lucru din Obiectivul Roşia Poieni.
Graficul de circulație propus şi avizat de către beneficiarul transportului prevede
efectuarea a 3 curse zilnic dus/întors, pe traseul Valea Albă - Muşca - Roşia Poieni, de luni până
duminică.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier
Transervice Apuseni SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Albă - Muşca
- Roşia Poieni, a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care
a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1696/12 octombrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier
Transervice Apuseni SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul
serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceA.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada
1 decembrie 2018 - 28 februarie 2019, după prezentarea de către operatorul de transport rutier
solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Valea Albă - Abrud - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier
Transervice Apuseni SRL
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Valea Albă - Abrud - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier
Transervice Apuseni SRL;
- raportul de specialitate nr. 20625 din 16 octombrie 2018 al Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL privind eliberarea
unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul Valea Albă - Abrud - Roşia Poieni, înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 20425/12 octombrie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 1696/12 octombrie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială
A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Transervice Apuseni SRL
în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Albă - Abrud - Roşia Poieni;
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie
2017 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale, în judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 noiembrie 2018
- 31 august 2019, pe traseul Valea Albă - Abrud - Roşia Poieni, operatorului de transport
rutier Transervice SRL, cod de înregistrare fiscală RO17705634, cu sediul în localitatea
Abrud, Aleea Parcului, bl. M, sc. 3, ap. 12, judeţul Alba.
Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu
și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Transervice
Apuseni SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. 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, operatorului
de transport rutier Transervice Apuseni SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și
Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
VICEPREŞEDINTE,
DUMITRU FULEA

Înregistrat cu nr. 293
Alba Iulia, 16 octombrie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Valea Albă - Abrud - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier
Transervice Apuseni SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea
de autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu
local sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate
cu beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar
nu mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 12 octombrie 2018, operatorul de transport rutier Transervice Apuseni SRL,
având sediul în loc. Abrud, Aleea Parcului, bl. M, sc. 3, ap.12, judeţul Alba, a depus la
registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din actele normative
anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Albă Abrud - Roşia Poieni, cu valabilitate în perioada 1 noiembrie 2018 - 31 august 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1696/12 octombrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil solicitarea operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL privind
eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Valea Albă - Abrud - Roşia Poieni, în baza contractului de servicii nr. 105/3
septembrie 2018 încheiat cu Cupru Min SA, având sediul în în loc. Abrud, str. Petru Dobra, nr.
1, județul Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Transervice Apuseni SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate
cu prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public
local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 293
din 16 octombrie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 20625/16.10.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Valea Albă - Abrud - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier
Transervice Apuseni SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii,
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public
județean de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al
actului normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de
transport public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va
depune la autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de
beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20425/12
octombrie 2018, operatorul de transport rutier Transervice Apseni SRL, cod de înregistrare
fiscală RO17705634, având sediul în loc. Abrud, Aleea Parcului, bl. M, sc. 3, ap.12, judeţul
Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Albă - Abrud - Roşia Poieni,
cu valabilitate în perioada 1 noiembrie 2018 - 31 august 2019.
Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 105/3 septembrie 2018 încheiat
cu Cupru Min SA, având sediul în loc. Abrud, str. Petru Dobra, nr. 1, județul Alba.
Obiectul contractului constă în servicii de transport de persoane prin curse regulate
speciale pentru personalul beneficiarului, din localităţile de domiciliu sau rezidenţă până la
punctele de lucru din Obiectivul Roşia Poieni.
Graficul de circulație propus şi avizat de către beneficiarul transportului prevede
efectuarea a 3 curse zilnic dus/întors (în perioada martie-noiembrie), pe traseul Valea Albă Abrud - Roşia Poieni, de luni până duminică.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier
Transervice Apuseni SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Albă Abrud - Roşia Poieni, a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1696/12 octombrie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat
favorabil eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier
Transervice Apuseni SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in
domeniul serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008,
emisă de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice-A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu
valabilitate în perioada
1 noiembrie 2018 - 31 august 2019, după prezentarea de către
operatorul de transport rutier solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba
în Comisia de Orientare Școlară şi Profesională Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Alba în Comisia de orientare şcolară şi profesională Alba;
- raportul de specialitate nr. 20772 din 17 octombrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba;
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 49 din 21 martie
2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în Comisia de
orientare şcolară şi profesională Alba;
Având în vedere prevederile :
- art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 48 - 56 și art. 99 alin. 4 - 7 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu
modificările si completările ulterioare;
- art. 9 alin. 3 lit. e din Metodologia pentru evaluarea şi intervenţia integrată în
vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi
profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi
reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5805/23 noiembrie 2016;
În temeiul art. 97 și art. 115 alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
H O T Ă RÂ R E
Art. 1. Se desemnează în calitate de reprezentanți ai Consiliului Judeţean Alba în
Comisia de Orientare Școlară şi Profesională Alba:
 doamna Elena Cornelia STANCIU - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete
- Serviciul buget-venituri - Compartiment buget din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba, cu statut de membru,
 doamna Dana POTOPEA- șef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul
achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba, cu statut de membru supleant.
Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 49 din 21 martie 2016 privind desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Judeţean Alba în Comisia de orientare şcolară şi profesională Alba;
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Centrului
Județean de Resurse si Asistență Educațională Alba, Inspectorului şcolar general al judeţului
Alba, doamnei Dana Potopea, doamnei Elena Cornelia Stanciu, Direcției juridică și relații
publice, Direcţiei dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

Înregistrat cu nr. 298
Alba Iulia, 17 octombrie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Alba în Comisia de Orientare Școlară şi Profesională Alba

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 3 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale
şi cercetării ştiinţifice nr. 5805/23 noiembrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru
evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de
handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale,
precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale
speciale, Comisia de orientare şcolară şi profesională, este numită prin decizie a inspectorului
şcolar general al judeţului.
De asemenea, conform aceluiași act normativ, Comisia de orientare şcolară şi
profesională are în componenţă:
„a) directorul CJRAE/CMBRAE, presedinte al comisiei;
b) inspectorul şcolar pentru învăţământul special şi special integrat, vicepreşedinte al
comisiei;
c) un reprezentant al CJRAE/CMBRAE, membru al consiliului de administraţie şi un
reprezentant al MENCS, pentru Bucureşti;
d) un reprezentant din partea DGASC judeţean/un reprezentant din partea unei
DGASPC de sector pentru municipiul Bucuresti;
e) un reprezentant din partea consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti;
f) un reprezentant din partea unei instituţii de învăţământ special cu personalitate
juridică, respectiv unitate de învăţământ special şi centru şcolar de educaţie incluzivă;
g) un reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale de profil acreditate, cu rol de
observator”.
Ca urmare a celor de mai sus, propun reprezentanți ai Consiliului Județean Alba, în
Comisia de orientare şcolară şi profesională Alba pe doamnele Elena Cornelia Stanciu consilier superior, Serviciul Buget-Venituri, Compartiment Buget, cu statut de membru și
doamna Dana Potopea- Sef serviciu, Serviciul Achiziții Publice și Monitorizarea Implementării
Contractelor, cu statut de membru supleant.
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. 298 din 17 octombrie 2018.
PREȘEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 20772 din 17 octombrie 2018

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Alba în Comisia de Orientare Școlară şi Profesională Alba
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba este unitate conexă a
învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Educaţiei
Nationale şi coordonat metodologic de Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, având scopul de a
coordona şi monitoriza serviciile educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor
didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de
calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.
Finanţarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, precum şi a
unităţilor de învăţământ special, a claselor de învăţământ special, a elevilor din învăţământul
special, a liceelor speciale şi a CJRAE/CMBRAE se asigură din sumele defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, baza prevederilor art. 99 alin. (5) şi art. 110 alin. (3) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5805/23
noiembrie 2016, s-a aprobat Metodologia pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea
încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor
cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale.
De asemenea, conform aceluiași act normativ, Comisia de orientare şcolară şi
profesională are în componenţă:
„a) directorul CJRAE/CMBRAE, presedinte al comisiei;
b) inspectorul şcolar pentru învăţământul special şi special integrat, vicepreşedinte al
comisiei;
c) un reprezentant al CJRAE/CMBRAE, membru al consiliului de administraţie şi un
reprezentant al MENCS, pentru Bucureşti;
d) un reprezentant din partea DGASPC judeţean/un reprezentant din partea unei
DGASPC de sector pentru municipiul Bucuresti;
e) un reprezentant din partea consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti;
f) un reprezentant din partea unei instituţii de învăţământ special cu personalitate
juridică, respectiv unitate de învăţământ special şi centru şcolar de educaţie incluzivă;
g) un reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale de profil acreditate, cu rol de
observator”.
Orientarea şcolară şi profesională este ansamblul de norme, metode şi tehnici prin care
se asigură educaţie şi formare profesională de calitate, în acord cu particularităţile fizice,
fiziologice şi psihologice ale individului. Scopul orientării şcolare şi profesionale vizează
valorificarea potenţialului aptitudinal, a intereselor, aspiraţiilor, cunoştinţelor, abilităţilor,
deprinderilor şi a altor particularităţi psihocomportamentale, precum şi consilierea asupra
modului de integrare socioprofesională adecvată în vederea asigurării egalităţii de şanse.
Orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor/elevilor/tinerilor cu CES se
realizează de către Comisia de Orientare Școlară și Profesională, denumită în continuare COSP,
numită prin decizie a inspectorului şcolar general al judeţului, la propunerea Serviciului de
Evaluare și Orientare Școlară și Profesională, denumită în continuare SEOSP, din cadrul
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională. Din cadrul COSP fac parte: directorul
CJRAE/CMBRAE, presedinte al comisiei, inspectorul şcolar pentru învăţământul special şi
special integrat, vicepreşedinte al comisiei, un reprezentant al CJRAE/CMBRAE, membru al
consiliului de administraţie şi un reprezentant al MENCS, pentru Bucureşti, un reprezentant din

partea DGASPC judeţean/un reprezentant din partea unei DGASPC de sector pentru municipiul
Bucuresti, un reprezentant din partea consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti, un
reprezentant din partea unei instituţii de învăţământ special cu personalitate juridică, respectiv
unitate de învăţământ special şi centru şcolar de educaţie incluzivă, un reprezentant al unei
organizaţii neguvernamentale de profil acreditate, cu rol de observator.
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, vă rugăm a dispune desemnarea ca reprezentanți
ai Consiliului Județean Alba, în Comisia de orientare şcolară şi profesională Alba pe doamnele
Elena Cornelia Stanciu - consilier superior, Serviciul Buget-Venituri, Compartiment Buget, cu
statut de membru și doamna Dana Potopea- Sef serviciu, Serviciul Achiziții Publice și
Monitorizarea Implementării Contractelor, cu statut de membru supleant.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 298 din data de 17 octombrie
2018.

Director executiv,
Marian Florin Aitai

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de
Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Alba;
- raportul de specialitate nr. 19028 din 25 septembrie 2018 al Compartimentului unități
de asistență medicală, socială, învățământ special din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba;
- adresa nr. 1130/14 septembrie 2018 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18313/17
septembrie 2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 292 din 28
septembrie 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de
Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba;
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
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 96 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 12 şi art. 13 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor
judeţene/al Municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 5555/2011;
- Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţiei din
unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
4619/2014, 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 desemnează doamna Ţimonea Mirela Camelia - consilier superior în cadrul
Compartimentului unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Alba în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean
Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba.
Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 292 din 28 septembrie 2017 își
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Centrului
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, doamnei Țimonea Mirela Camelia,
Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției juridică și relații publice, Compartimentului Unităţi de
asistenţă medicală, socială, învăţământ special și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 261
Alba Iulia, 25 septembrie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în
Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba este o unitate conexă a
învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, care desfăşoară servicii de asistenţă psihopedagogică pentru
părinţi, copii şi cadre didactice. De asemenea, coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel
judeţean, activitatea şi serviciile educaţionale oferite de către centrele logopedice interşcolare şi
cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică, mediatorii şcolari.
Fiind o instituţie de învăţământ special integrat este coordonată metodologic de către
Inspectoratul şcolar judeţean, finanţarea şi baza materială ale acestui centru fiind asigurate de la
bugetul consiliului judeţean.
Conform prevederilor art. 96 alin. 1 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu
modificările şi completările ulterioare „unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate
juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz,
conlucrând cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice
locale”.
În unităţile de învăţământ special de stat, consiliul de administraţie este organ de
conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri.
În cazul unităţilor de învăţământ special de nivel gimnazial cu un singur rând de clase,
consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre
didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; preşedintele consiliului judeţean sau
un reprezentant al acestuia; un reprezentant al consiliului judeţean. Directorul este membru de
drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de
învăţământ respectivă.
Prin adresa nr. 1130/14 septembrie 2018 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18313/17
septembrie 2018, se solicită desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în cadrul
Consiliului de administraţie conform legislaţiei în vigoare, pentru a asigura buna desfăşurare a
activităţilor administrative ale acestei instituţii pentru anul în curs.
Propunem astfel, ca şi reprezentant al instituţiei noastre în cadrul Consiliului de
administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, pe doamna
Ţimonea Mirela Camelia, consilier superior în cadrul Compartimentului unităţi de asistenţă
medicală, socială, învăţământ special, din cadrul aparatul propriu de specialitate.
În conformitate cu prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și
funcționare a Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.
128/28 iulie 2016, inițiez proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba, înregistrat cu nr. 261/25 septembrie 2018.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETARUL JUDEȚULUI
Compartimentul unități de asistență
medicală, socială, învățământ special
Nr. 19028/25.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în
Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba

Potrivit Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al
Municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul ministrului
educaţiei naţionale nr. 5555/2011, Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba este o
unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, are în structura
organizatorică personal de conducere, personal didactic, personal didactic auxiliar, personal
nedidactic şi dezvoltă următoarele servicii:
a.) servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, furnizate prin
centrele judeţene şi prin cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică;
b.) servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice
interşcolare;
c.) servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre şcoala specială spre şcoala de masă şi
invers, prin intermediul comisiei de orientare şcolară şi profesională, la propunerea serviciului de
evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE, în baza prevederilor art. 54 alin.
2 din Legea nr. 1/2011;
d.) servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari;
e.) servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, furnizate de centrele şcolare pentru
educaţie incluzivă;
f.) servicii de formare, prin parteneriate cu instituţii abilitate să ofere formare iniţială,
conform unor acorduri-cadru, în baza prevederilor art. 239 alin. 2-4 din Legea nr. 1/2011;
g.) servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, precum şi pentru
alţi membri ai comunităţii;
h.) servicii de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile.
De acestea beneficiază copii, elevi şi tineri, părinţii sau aparţinătorii legali ai copiilor;
personalul angajat în unităţile de învăţământ sau în alte instituţii care acţionează în domeniul
problematicii copiilor; membri ai comunităţii locale.
Conducerea acestei unităţi de învăţământ este asigurată de către Consiliul de
administraţie, cu rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ, şi care funcţionează
în baza prevederilor art. 96 din Legea nr. 1/2011, actualizată, şi ale metodologiei-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar,
aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
Potrivit prevederilor art. 12 alin. 3 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea
centrelor judeţene/al Municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5555/2011 „consiliul de administraţie al CJRAE are
un număr impar de membri, cuprins între 9 şi 13, din care fac parte:
 directorul CJRAE;
 un reprezentant al consiliului judeţean;
 coordonatorul centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică;
 coordonatorul centrului logopedic interşcolar;
 un reprezentant al mediatorilor şcolari;
un reprezentant al ISJ, desemnat prin decizie a inspectorului şcolar general;
 cadre didactice.

Conform metodologiei, inspectoratul şcolar judeţean, în raport cu reţeaua şcolară,
mărimea şi specificul fiecărei unităţi de învăţământ, stabileşte numărul de membri ai consiliilor
de administraţie pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat şi îl comunică
unităţilor de învăţământ până la începutul fiecărui an şcolar.
Prin adresa nr. 1130/14 septembrie 2018 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18313/17
septembrie 2018, se solicită desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în cadrul
Consiliului de administraţie conform legislaţiei în vigoare, pentru a asigura buna desfăşurare a
activităţilor administrative ale acestei instituţii pentru anul în curs.
Potrivit prevederilor art. 13 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea
centrelor judeţene/al Municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5555/2011 „consiliul de administraţie al CJRAE
funcţionează în baza prevederilor art. 96 din Legea nr. 1/2011 şi ale metodologiei-cadru de
organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului”.
În ceea ce priveşte competenţa materială privind desemnarea membrilor consiliului de
administraţie, conform prevederilor art. 7 alin. 1 lit. b din Metodologia-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările
ulterioare „reprezentanţii consiliului judeţean sunt desemnaţi de acesta”.
Propunem astfel, ca şi reprezentant al instituţiei noastre în cadrul Consiliului de
administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, pe doamna
Ţimonea Mirela Camelia, consilier superior în cadrul Compartimentului unităţi de asistenţă
medicală, socială, învăţământ special, din aparatul propriu de specialitate.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, considerăm a fi oportună și legală inițierea și aprobarea proiectului de
hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de
administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba.
Compartimentul unități de asistență
medicală, socială, învățământ special
consilier superior
Luminiţa SÂNTIMBREAN

SECRETARUL JUDEŢULUI
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba
în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă ordinară, în luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Alba Iulia;
- raportul de specialitate nr. 19030 din 25 septembrie 2018 al Compartimentului unități
de asistență medicală, socială, învățământ special din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba;
- adresa nr. 1678/11 septembrie 2018 a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba
Iulia înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 18018/12 septembrie 2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 291 din 28
septembrie 2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de
administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia:
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 96 alin. 21 lit. b din Legea nr. 1 /2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 4 alin. 2 lit. a şi art. 7 alin. 1 lit. b din Metodologia-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014, 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 desemnează doamna Ţimonea Mirela Camelia - consilier superior în cadrul
Compartimentului unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special şi doamna Todea
Petruţa Rodica - consilier superior în cadrul Direcţiei dezvoltare şi bugete, reprezentanţi ai
Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Alba Iulia.
Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 291 din 28 septembrie 2017 își
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Centrului Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia, persoanelor nominalizate, Direcţiei dezvoltare şi bugete,
Direcției juridică și relații publice, Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială,
învăţământ special și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 262
Alba Iulia, 25 septembrie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în
Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba este o unitate de învăţământ cu
personalitate juridică, organizat de către Ministerul Educaţiei Naţionale, conform Legii nr.
1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare având ca scop şi
finalitate recuperarea, reabilitarea şi integrarea şcolară şi socială a diferitelor categorii de
copii/elevi/tineri cu deficienţe.
Activităţile specifice procesului de învăţământ din Centrul şcolar pentru educaţie
incluzivă sunt coordonate de către Inspectoratul şcolar judeţean, finanţarea şi baza materială ale
acestui centru fiind asigurate de la bugetul consiliului judeţean.
Conform prevederilor art. 96 alin. 1 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu
modificările şi completările ulterioare, unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate
juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz,
conlucrând cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice
locale.
Actuala Metodologie - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţiei
din unităţile de învăţământ preuniversitar, prevede că în unităţile de învăţământ special de stat,
consiliul de administraţie este organul de conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri, iar
în cazul în care consiliu de administraţiei este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre
didactice; preşedintele consiliului judeţean sau un reprezentant al acestuia; 2 reprezentanţi ai
consiliului judeţean şi 2 reprezentanţi ai părinţilor.
Prin adresa nr. 1678/11 septembrie 2018 a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba
Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18018/12 septembrie 2018, a
fost solicitată desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în cadrul Consiliului de
administraţie conform legislaţiei în vigoare, pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor
administrative ale acestei instituţii.
Propun ca şi reprezentanţi ai instituţiei noastre în cadrul Consiliului de administraţie al
Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, pe doamnele Ţimonea Mirela Camelia,
consilier superior în cadrul Compartimentului unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ
special şi doamna Todea Petruţa Rodica consilier superior în cadrul Direcţiei dezvoltare şi
bugete, din aparatul propriu de specialitate.
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 291 din 28 septembrie 2017, prin care au fost
numiţi anterior reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Centrului
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri.
În conformitate cu prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și
funcționare a Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.
128/28 iulie 2016, inițiez proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba
Iulia, înregistrat cu nr. 262/25 septembrie 2018.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETARUL JUDEȚULUI
Compartimentul unități de asistență
medicală, socială, învățământ special
Nr. 19030/25 septembrie 2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în
Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia

Conform prevederilor art. 96 alin. 1 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu
modificările şi completările ulterioare, unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate
juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz,
conlucrând cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice
locale.
Consiliul de administraţie devine în acest fel, organul de conducere cu rol de decizie în
domeniul organizatoric şi administrativ şi are competenţele, răspunderile şi atribuţiile stabilite
prin legislaţia în vigoare. Preşedintele consiliului este directorul Centrului Şcolar de Educaţie
Incluzivă, care stabileşte ordinea de zi a şedinţelor şi data acestora, fiind necesară întrunirea a
jumătate plus unul dintre membrii prezenţi la şedinţe pentru aprobarea hotărârilor dezbătute.
Prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi
completările ulterioare a fost aprobată Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar.
Potrivit prevederilor art. 3 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
„inspectoratul şcolar, în raport cu reţeaua şcolară, mărimea şi specificul fiecărei unităţi de
învăţământ, stabileşte prin hotărâre a consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor
prezentei metodologii, numărul de membri ai consiliilor de administraţie pentru fiecare unitate
de învăţământ preuniversitar de stat şi îl comunică unităţilor de învăţământ până la începutul
fiecărui an şcolar”.
Conform prevederilor art. 4 alin. 2 lit. b din Metodologia-cadru în cazul în care consiliul
de administraţie este format din 9 membri, aceştia vor fi:
 4 cadre didactice,
 preşedintele consiliului judeţean sau un reprezentant al acestuia,
 2 reprezentanţi ai consiliului judeţean,
2 reprezentanţi ai părinţilor.
Directorul este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor
didactice din unitatea de învăţământ respectivă.
În acest sens, prin adresa nr. 1678/11 septembrie 2018 a Centrului Şcolar de Educaţie
Incluzivă Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18018/12
septembrie 2018, se solicită desemnarea în consiliul de administraţie a 2 reprezentanţi ai
Consiliului Judeţean Alba şi 1 reprezentant al Preşedintelui Consiliului Judeţean, pentru buna
desfăşurare a activităţilor administrative pe parcursul noului an şcolar termenul pentru
desemnarea membrilor fiind de 10 zile lucrătoare de la data solicitării.
Dintre atribuţiile principale ale Consiliului de Administraţie menţionăm:
 adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de
învăţământ;
 aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ;
 aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;
 organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct;

 aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema
de personal nedidactic;
 aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea
consiliului profesional;
 sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice,
conform legii;
 aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;
 aprobă orarul unităţii de învăţământ;
 stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţii;
În ceea ce priveşte competenţa materială privind desemnarea membrilor consiliului de
administraţie, conform prevederilor art. 7 alin. 1 lit. b din Metodologia-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările
ulterioare „reprezentanţii consiliului judeţean sunt desemnaţi de acesta”.
Propunem, ca şi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Alba în cadrul Consiliului de
administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, pe doama Ţimonea Mirela
Camelia - consilier superior în cadrul Compartimentului unităţi de asistenţă medicală, socială,
învăţământ special şi pe doamna Todea Petruţa Rodica - consilier superior în cadrul Direcţiei
dezvoltare şi bugete, din cadrul aparatului propriu de specialitate.
Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 291 din 28 septembrie 2017, prin
care au fost numiţi anterior reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie
al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia își încetează aplicabilitatea la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, considerăm a fi oportună și legală inițierea și aprobarea proiectului de
hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de
administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia.
Compartimentul unități de asistență
medicală, socială, învățământ special
consilier superior
Luminiţa SÂNTIMBREAN

SECRETARUL JUDEŢULUI
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
- raportul de specialitate nr. 20635/16 octombrie 2018 al Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- solicitarea nr. 12781/2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20503/15 octombrie
2018;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a, art. 91 alin. 2 lit. c şi art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 8 alin. 1 din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției
generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 8 mai 2018, sens în care, anexele nr. 8, nr. 10, nr. 11,
nr. 12, nr. 13, nr. 18, nr. 28, nr. 32, nr. 33, nr. 34 și nr. 35 ale regulamentului, se modifică și se
înlocuiesc în mod corespunzător cu anexele la prezenta hotărâre.
Art. 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 202 din 26 iulie 2018 îşi încetează
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 5. Modificarea raporturilor de muncă ale angajaţilor Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se va face cu respectarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorului general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice,
Direcției dezvoltare și bugete, Compartimentului unități de asistență medicală, socială,
învățământ special şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 295
Alba Iulia, 16 octombrie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

Serviciul de intervenție în situatii de abuz,
neglizare, trafic, migratie, repatrieri,
violenta domestică si prevenirea
marginalizarii sociale

Centrul de plasament de tip familial
Mănărade

Casa de tip familial în comunitate Blaj

Casa de tip familial nr. 1 Aiud

Casa de tip familial nr. 5 Aiud

Compartiment Asistenti personali profesionisti

Compartiment – Secretariatul Comisiei de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 13 Gîrbova

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 10 Cricau

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 8 Abrud

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 15 Abrud

Casa de tip familial nr. 3 Abrud

Casa de tip familial nr. 2 Abrud

Compartiment coordonare autoritati
publice locale

Compartiment Relaţii Publice

Compartimentul Secretariatul Comisiei pt.
Protecția Copilului

Compartiment achizitii şi contractare
servicii sociale

Serviciul management de caz pentu copii
si managementul calitaţii serviciilor de tip
familial

Biroul intervenție în regim de urgență în
domeniul asistenței sociale

Centrul de plasament Blaj

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități
“Arnsberg” Alba Iulia

Casa de tip familial nr. 8 Sâncrai

Serviciul management de caz pentru
persoanele adulte cu dizabilități și
monitorizare servicii sociale

Serviciul de evaluare complexă a
persoanelor adulte cu handicap

Centrul de îngrijire şi asistenţă pt.
persoane adulte cu dizabilitati Gîrbova

Centrul de recuperare şi reabilitare
neuropsihiatrică pt. persoane adulte cu
dizabilitati Galda de Jos

Centrul de îngrijire şi asistenţă pt.
persoane adulte cu dizabilitati Baia de
Arieş

Centrul de Îngrijire şi asistenţă pt.
persoane adulte cu dizabilitati Abrud

Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI

Serviciul resurse umane și gestiunea
funcției publice

Serviciul monitorizare, analiză statistică,
strategii, programe, proiecte şi ONG

Serviciul juridic şi contencios

Serviciul achiziţii patrimoniu, tehnic și
administrativ

Serviciul financiar - contabil

Serviciul întreţinere şi deservire

Biroul evidenţă şi plată beneficii de
asistență socială

COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI
PREŞEDINTE

DIRECTOR GENERAL

1
Director general adjunct

14,5
8
15
10
6
8

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 6 Abrud

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 14 Abrud

Compartiment Asistență Maternală

Serviciul management de caz pentu copii
si managementul calitaţii serviciilor de tip
rezidential

FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE: 19

Casa de tip familial nr. 15 Abrud

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 7 Abrud

Casa de tip familial ”Speranța Copiilor”
Cugir

Centrul maternal pentru 6 cupluri mamăcopil “Speranta” Alba Iulia

FUNCTII PUBLICE : 139

Casa de tip familial nr. 6 Câmpeni

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 3 Gîrbova

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 16 Alba Iulia

Serviciul de evaluare complexă pentru
copii

Director general adjunct

Casa de tip familial pentru copii cu
dizabilitati Sincrai

Centrul de tranzit Alba Iulia

Biroul adopții și postadopții

- DE EXECUTIE: 989

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 17 Sâncrai

Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia

Compartiment Audit

- DE CONDUCERE: 14

Casa de tip familial nr. 4 Blaj

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă
"Pinocchio" Alba Iulia

ORGANIGRAMA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ALBA

TOTAL POSTURI: 1142

FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE: 120
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

PERSONAL CONTRACTUAL: 1003
Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre al Consiliului
Judeţean Alba nr. 295 din 16.10.2018

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU
HANDICAP

COLEGIUL DIRECTOR

1

1
Director general adjunct

10
11
8

1
Director general adjunct

11,5
15,5
5
8
1+14
103
1+7
13
11
13
7
26
3
8
6
6
8
11
11
1
1
2
3

PREȘEDINTE
AVIZEAZĂ

Ion DUMITREL
p. SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA
Director executiv

Liliana NEGRUŢ

1

2
1+5
1+12,5
1+7
1+12
1+19
1+5
1+39
1+37,5
1+13
1+19
1+11
1+49
2+278
2+48
2+113
1+5
1+7
1+5
1+5
1+8
1+7
1+12,5
1+5

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre al
Consiliului Judeţean Alba nr. 295 din 16 octombrie 2018
STAT DE FUNCȚII
AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI ALBA

Nr.Crt

Denumirea funcţiei

Clasa/
Studii

Gradul

Număr de
posturi

A. APARATUL DIRECȚIEI
1*
2*

3**

4*
5**
6**

7*
8**
9**

10**

11*
12**
13**
14**

15
16
17
18
19
20

21*
22**

23**

director general - gradul II
I
director general adjunct - gradul II
I
Compartimentul
audit
auditor
I
superior
Biroul
adopţii şi postadopţii
şef birou - gradul II
I
consilier
I
superior
consilier
I
principal
Serviciul
juridic şi contencios
şef serviciu - gradul II
I
consilier juridic
I
superior
consilier juridic
I
asistent
Compartimentul
Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului
consilier juridic
I
superior
Serviciul
resurse umane şi gestiunea funcţiei publice
şef serviciu - gradul II
I
consilier
I
superior
consilier
I
principal
referent
III
superior
Biroul
sănătatea, securitatea muncii și PSI
șef birou II
S
inspector de specialitate IA
S
inspector de specialitate I
S
inspector de specialitate debutant
S
psiholog practicant
S
subinginer IA
SSD
Serviciul
monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi ONG
şef serviciu - gradul II
I
consilier
I
superior
Compartimentul
relaţii publice
consilier
I
superior

1
4

2

1
3
2

1
4
1

2

1
4
2
1

1
1
1
1
1
1

1
5

1

24**
25*
26**
27**
28**
29
30
31
32
33
34
35

36
37**

38*
39**
40
41

42*
43**
44**

45*
46**
47**
48**
49**

50*
51**
52**

53*
54**
55**
56**
57**
58

Compartimentul
de coordonare a autorităților publice locale
consilier
I
debutant
Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
şef serviciu - gradul II
I
consilier
I
superior
consilier
I
principal
consilier
I
asistent
medic specialist medicină internă
S
medic primar psihiatrie
S
medic primar neurologie
S
medic primar oftalmologie
S
medic primar expertiza capacității de muncă
S
medic specialist expertiza capacității de
S
muncă
Asistent medical principal
PL
Compartimentul
Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
medic specialist - Preşedinte Comisie
S
consilier
I
asistent
Serviciul
de evaluare complexă pentru copii
șef serviciu - gradul II
I
consilier
I
superior
inspector de specialitate IA
S
medic primar pediatrie
S
Serviciul
de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație,
repatrieri, violență domestică și prevenirea marginalizării sociale
șef serviciu - gradul II
I
consilier
I
superior
consilier
I
principal
Serviciul
management de caz pentru copii și
managementul calității serviciilor de tip familial
șef serviciu - gradul II
I
consilier
I
superior
consilier
I
principal
consilier
I
asistent
consilier
I
debutant
Serviciul
management de caz pentru copii și
managementul calității serviciilor de tip rezidențial
şef serviciu - gradul II
I
consilier
I
superior
consilier
I
asistent
Serviciul
management de caz pentru persoane adulte
cu dizabilități și monitorizare servicii sociale
șef serviciu - gradul II
I
consilier
I
superior
consilier
I
principal
consilier
I
asistent
consilier
I
debutant
asistent social principal
S

1
1
5
2
2
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5

1
2

1
9
0.5
1

1
7
1

1
13
2
3
1

1
11
2

1
13
1
2
1
1

59

60*
61**
62**
63**

64*
65**
66**
67**

68*
69**
70*

71*
72**
73**
74**
75**
76

77**
78**

79
80
81
82
83

asistent social specialist

S

Biroul
intervenție în regim de urgența în domeniul asistenței sociale
șef birou - gradul II
I
consilier
I
superior
consilier
I
principal
consilier
I
asistent
Biroul
evidență și plată beneficii de asistență socială
şef birou - gradul II
I
consilier
I
superior
consilier
I
principal
consilier
I
asistent
Serviciul
financiar – contabil
şef serviciu - gradul II
I
consilier
I
superior
referent
III
superior
Serviciul
achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ
şef serviciu - gradul II
I
consilier
I
superior
consilier
I
asistent
consilier
I
debutant
referent
III
superior
referent IA
M
Compartimentul
achiziții și contractare servicii sociale
consilier
I
superior
consilier
I
principal
Serviciul
întreținere și deservire
șef serviciu gradul II
S
şofer I
G;M
muncitor calificat I (întreţinere)
G;M
muncitor calificat III
G
îngrijitor
G

1

1
1
2
2

1
3
1
1

1
4
3

1
4
1
1
1
1

1
2

1
6
3
0.5
3

B. SERVICII PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

84

85

86
87
88
89
90
91

Compartiment
asistenţă maternală
asistenți maternali profesioniști
M;G
Compartimentul
asistenți personali profesioniști
asistenți personali profesioniști
M;G
Centrul de îngrijire şi asistenţă
pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud
șef centru - gradul II
S
coordonator personal de specialitate gr. II
PL;SSD;S
medic
S
Medic primar
S
psiholog practicant
S
terapeut ocupaţional
S

103

26

1
1
1
1
1
1

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

119
120
121
122
123
124

125
126
127
128
129
130

131
132
133
134
135
136
137

terapeut ocupaţional debutant
S
fiziokinetoterapeut debutant
S
instructor de ergoterapie
M;PL
asistent social principal
S
asistent medical principal
PL
asistent medical
PL
masor principal
M
infirmier
G
infirmier debutant
G
administrator I
M
magaziner
M
inspector de specialitate I A
S
muncitor calificat I (mecanic)
M; G
muncitor calificat I (electrician)
M; G
muncitor calificat I (dulgher)
M;G
muncitor calificat I (tâmplar)
M; G
muncitor calificat I (întreţinere)
M; G
muncitor calificat I (bucătar)
M; G
muncitor calificat I (lenjereasă)
M;G
muncitor calificat I (fochist)
M;G
muncitor calificat II (bucătar)
M; G
muncitor calificat III (bucătar)
M;G
muncitor calificat IV (bucătar)
M;G
muncitor calificat IV (fochist)
M;G
spălătoreasă
G
paznic
M;G
șofer I
G
Casa de tip familial
nr. 15 Abrud
educator principal
M
educator debutant
M
psiholog practicant
S
asistent social practicant
S
asistent medical
PL
asistent medical debutant
PL
Casa de tip familial
nr. 2 Abrud
educator principal
M
educator debutant
M
asistent medical debutant
PL
asistent medical
PL
psiholog practicant
S
asistent social principal
S
Casa de tip familial
nr. 3 Abrud
asistent social principal
SSD;S
educator principal
M
educator
M
educator debutant
M
asistent medical
PL
asistent medical debutant
PL
psiholg practicant
S
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități

1
1
1
4
6
4
3
46
9
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
4
3
1
1
1
3
5
2

5
1
0.5
0.5
3
1

4
1
1
3
1
1

1
4
1
1
2
1
1

nr. 15 Abrud
138
139
140
141

asistent medical
asistent social principal
infirmier
infirmier debutant

PL
S
M
G

1
1
5
1

Casa de tip familial
nr. 6 Cîmpeni
142
143
144
145
146
147
148

149
150

151
152

153
154

155

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

psiholog practicant
S
asistent social debutant
S
asistent medical
PL
asistent medical principal
PL;SSD
educator principal
M
educator
M
educator debutant
M
Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 14 Abrud
infirmier
G
infirmier debutant
G
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 6 Abrud
infirmier debutant
G
infirmier
G
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 7 Abrud
asistent social principal
S
infirmier
G
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 8 Abrud
infirmier
M
Centrul de îngrijire şi asistenţă
pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieş
șef centru - gradul II
S
adjunct șef centru - gradul II
S
medic
S
kinetoterapeut debutant
S
terapeut ocupaţional
S
terapeut ocupaţional debutant
S
psiholog stagiar
S
asistent social principal
S
asistent social debutant
S
asistent medical
PL;SSD
asistent medical principal
infirmier
G
infirmier debutant
G
muncitor calificat I (bucătar)
G
muncitor calificat IV (bucătar)
G
muncitor calificat I (întreținere)
G;M
muncitor calificat I (fochist)
G;M
muncitor calificat IV (fochist)
G;M
referent IA
M
magaziner
G;M
îngrijitor
G
Centrul de tranzit Alba Iulia
asistent social principal
S

0.5
0.5
3
1
2
2
1

7
1

1
7

1
5

6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
18
1
4
1
1
4
1
1
1
2
1

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

psiholog practicant
S
terapeut ocupaţional debutant
S
educator
M
educator debutant
M
Centrul de primire în regim de urgenţă „Pinocchio” Alba Iulia
asistent social principal
S
asistent medical principal
PL
asistent medical
PL
psiholog practicant
S
psiholog practicant
S
psihopedagog
S
educator principal
M
educator
SSD
educator
M
educator debutant
M
administrator I
M
Casa de tip familial
nr. 9 Alba Iulia
inspector de specialitate II
S
asistent medical
PL
asistent medical principal
PL
asistent medical debutant
PL
psihopedagog
S
psiholog stagiar
S
educator principal
M
educator
M
educator debutant
M
administrator I
M
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 16 Alba Iulia
infirmier
G
asistent medical principal
PL
Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsbergˮ
șef centru - gradul II
S
medic primar (pediatru)
S
medic (pediatru)
S
medic primar (medicină de recuperare)
S
medic specialist (medicină de recuperare)
S
medic specialist (medicină de recuperare)
S
medic primar (medicină de recuperare)
S
medic primar (neurologie infantilă)
S
psiholog specialist
S
psiholog specialist
S
psiholog specialist
S
psiholog practicant
S
psiholog stagiar
S
asistent social specialist
S
asistent social principal
S
kinetoterapeut principal
S
kinetoterapeut
S
fiziokinetoterapeut
S
fiziokinetoterapeut specialist
S
asistent medical principal
PL;SSD
asistent medical
PL;SSD

1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
0.5
0.5
3
1
2
1
0.5

1
3
0.5
0.5
1
1
4
3
1
0.5

7
1
1
0.5
1
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
1
0.5
0.5
3
1
1
1
4
2
1
1
4
1

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274

terapeut ocupaţional
S
terapeut ocupaţional debutant
S
psihopedagog
S
psihopedagog principal
S
psihopedagog
S
logoped
S
masor
M
masor
M
masor
M
referent IA
M
muncitor calificat I (spălătoreasă)
G
îngrijitor
G
îngrijitor
G
administrator I
M
Centrul de plasament Blaj
șef centru – gradul II
S
medic specialist (neurolog)
S
medic specialist (pediatru)
S
medic specialist (psihiatru)
S
asistent social specialist
S
asistent social practicant
S
asistent social debutant
S
psiholog specialist
S
psiholog specialist
S
psiholog practicant
S
inspector de specialitate I
S
inspector de specialitate II
S
educator
S
educator debutant
S
educator principal
M
educator
M
educator debutant
M
asistent medical principal
PL;SSD
asistent medical debutant
PL
muncitor calificat I (bucătar)
M;G
muncitor calificat II (bucătar)
M;G
muncitor calificat I (lenjereasă)
M;G
muncitor calificat I (întreținere)
M:G
șofer I
M;G
îngrijitor
G
Casa de tip familial în comunitate Blaj
educator principal
M
educator
M
educator debutant
M
asistent medical
PL
asistent medical debutant
PL
Centrul de plasament de tip familial Mănărade
asistent medical
PL
asistent medical debutant
PL
educator principal
M
educator
M
educator debutant
M
Casa de tip familial

2.5
1
1
0.5
0.5
1
1
0.5
0.5
1
1
0.5
2
0.5
1
0.25
0.5
0.25
1
1
2
0.5
0.5
1
1
1
1
1
8
5
1
2
2
3
1
1
2
1
2
4
2
1
1
3
2
1
4
5
1

nr. 4 Blaj
275
276
277
278
279
280
281

asistent medical debutant
psiholog practicant
asistent medical
educator principal
educator
educator debutant
îngrijitor

S
S
PL
M
M
M
G

1
0.5
4
4
3
1
1

S
S
M
M
PL
PL
M
G

1
1
4
1
4
1
1
1

Casa de tip familial
nr. 8 Sîncrai
282
283
284
285
286
287
288
289

șef centru - gradul II
psihopedagog
educator principal
educator debutant
asistent medical
asistent medical debutant
referent IA
paznic
Casa de tip familial
nr. 1 Aiud

290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303

304
305
306

307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

psihopedagog
S
educator principal
M
educator debutant
M
asistent medical principal
S
asistent medical
PL
muncitor calificat I (întreţinere)
G
Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai
psihopedagog
S
asistent medical principal
PL
asistent medical
PL
asistent medical debutant
PL
educator principal
M
educator
M
muncitor calificat I (întreținere)
G
magaziner
M
Casa de tip familial
nr. 5 Aiud
asistent medical
PL
asistent medical debutant
PL
educator debutant
M
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 17 Sîncrai
infirmier
G
Casa de tip familial „Speranţa Copiilorˮ Cugir
șef centru gradul II
S
asistent medical
PL
asistent social principal
S
psihopedagog
S
educator principal
M
educator
M
educator debutant
M
educatoare
M
Centrul maternal pentru 6 cupluri mamă - copil „Speranţaˮ Alba Iulia
șef centru - gradul II
S

1
5
2
1
3
1
1
1
2
1
6
2
1
1

1
1
5

8
1
3
1
1
2
5
1
1
1

317
318
319
320
321
322

323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368

asistent social principal
S
psiholog stagiar
S
asistent medical principal
PL;SSD
educator principal
SSD
educator
S
educator principal
M
Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică
pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos
șef centru – gradul II
S
adjunct şef centru - gradul II
SSD;S
medic primar
S
medic primar (psihiatrie)
S
medic primar (psihiatrie)
S
medic specialist (psihiatrie)
S
medic
S
asistent social principal
S
asistent social specialist
S
kinetoterapeut
S
psiholog specialist
S
psiholog specialist
S
psiholog specialist
S
psiholog practicant
S
terapeut ocupaţional
S
terapeut ocupaţional debutant
S
instructor de ergoterapie
M;PL
instructor de ergoterapie debutant
M;PL
asistent medical principal
PL;SSD
asistent medical
PL;SSD
asistent medical debutant
PL;SSD
masor principal
M
masor
M
infirmier
G
infirmier debutant
G
farmacist
S
fiziokinetoterapeut debutant
S
inspector de specialitate IA
S
inspector de specialitate I
S
inspector de specialitate II
S
inspector de specialitate debutant
S
magaziner
G;M
kinetoterapeut debutant
S
kinetoterapeut principal
S
profesor C.F.M. principal
S
profesor C.F.M.
S
subinginer IA
SSD;S
muncitor calificat I (bucătar)
M;G
muncitor calificat II (bucătar)
M;G
muncitor calificat IV (bucătar)
M;G
muncitor calificat I (instalator)
M;G
muncitor calificat I (electrician)
M;G
muncitor calificat I (frizer)
M;G
muncitor calificat I (fochist)
M;G
spălătoreasă
M;G
muncitor calificat I (lenjereasă)
M;G

1
1
2
1
1
1

1
1
2
0.5
0.5
2
5
5
1
1
0.5
0.5
2
3
7
7
1
1
31
6
2
4
3
125
15
2
1
4
1
3
2
1
1
1
1
1
1
6
3
2
1
3
2
6
7
1

muncitor calificat II (lenjereasă)
M;G
1
muncitor calificat I (croitoreasă)
M;G
1
șofer I
M;G
1
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 10 Cricău
372
asistent social specialist
SSD;S
1
373
infirmier
G
5
Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Gîrbova
374
șef centru - gradul II
S
1
375
inspector de specialitate I
S
2
376
asistent social principal
S
1
377
psiholog practicant
S
1
378
medic primar
S
1
379
masor
M
1
380
masor debutant
M
1
381
asistent medical principal
PL
3
382
asistent medical
PL
3
383
infirmier
G
23
384
infirmier debutant
G
1
385
magaziner
M
1
386
muncitor calificat I (bucătar)
G;M
1
387
muncitor calificat II (bucătar)
G;M
1
388
muncitor calificat IV (bucătar)
G;M
3
389
spălătoreasă
G
1
390
muncitor calificat I (lenjereasă)
G
1
391
șofer I
M
1
392
muncitor calificat I (întreţinere)
G;M
3
Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 13 Gîrbova
393
infirmier
G
7
394
asistent medical debutant
PL
1
Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 3 Gîrbova
395
infirmier
G
9
396
infirmier debutant
G
1
TOTAL GENERAL
1142
NOTA:
* funcţie publică de conducere
** funcţie publică de execuţie
369
370
371

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii
şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 202 din 26 iulie 2018 au fost aprobate
modificarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, iar prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 8 mai 2018
a fost aprobat Regulamentul de Organizare şi funcţionare al direcţiei.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba prin adresa nr. 12781
din 12 octombrie 2018 înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20503 din 15
octombrie 2018, solicită modificarea statului de funcţii, în sensul desfiinţării posturilor de
educator din cadrul Locuinţelor protejate pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi înfiinţării
unor posturi de infirmier, pentru a putea asigura personal calificat în conformitate cu specificul
locuinței protejate și cu serviciile furnizate în aceste servicii sociale.
De asemenea se solicită mutarea unor funcţii publice ocupate dintr-un compartiment în
alt compartiment, pentru acoperirea deficitului de personal din cadrul unor compartimente,
transformarea unor posturi de natură contractuală ca urmare a promovării examenului de
promovare în grad profesional a titularilor acestora precum şi înfiinţarea unor posturi de natură
contractuală în cadrul serviciilor publice de asistență socială, ca urmare a creşterii numărului de
beneficiari din structurile care oferă servicii persoanelor adulte cu dizabilităţi.
Datorită modificărilor intervenite în structura serviciilor sociale se impune şi
modificarea unor anexe la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Potrivit art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul judeţean aprobă modificarea
organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare ale instituțiilor
publice de interes județean, motiv pentru care, în conformitate cu prevederile Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, am iniţiat proiectul de hotărâre
înregistrat cu nr. 295 din 16 octombrie 2018.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
Biroul resurse umane
Nr. 20635/16.10.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de
funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Conform art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul
județean are ”atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al
consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv ”aprobă regulamentul de
organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul
de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi
serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de
interes judeţean”.
Prin adresa nr. 12781/12.10.2018 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba
cu nr. 20503/15.10.2018, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
solicită modificarea organigramei şi a statului de funcții, după cum urmează:
I. Pentru asigurarea de personal calificat în conformitate cu specificul locuinței
protejate și cu serviciile furnizate:
 La Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 15 Abrud
- desființarea unui post ocupat de educator principal;
- desființarea postului vacant de educator principal;
- desființarea a două posturi ocupate de educator;
- înființarea a patru posturi de infirmier;
 La Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 14 Abrud
- desființarea a cinci posturi ocupate de educator principal;
- desființarea unui post vacant de educator;
- înființarea a şase posturi de infirmier.
 La Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 6 Abrud
- desființarea a cinci posturi ocupate de educator principal;
- desființarea unui post vacant de educator;
- înființarea a şase posturi de infirmier.
 La Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 7 Abrud
- desființarea a patru posturi ocupate de educator principal;
- desființarea unui post vacant de educator debutant;
- înființarea a cinci posturi de infirmier;
 La Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 8 Abrud
- desființarea a patru posturi ocupate de educator principal;
- înființarea a patru posturi de infirmier;
 La Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova
- desființarea a trei posturi ocupate de educator principal;
- înființarea a trei posturi de infirmier;
 La Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova
- desființarea unui post ocupat de educator principal;
- înființarea unui post de infirmier;
 La Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 10 Cricău
- desființarea a patru posturi ocupate de educator principal;
- înființarea a patru posturi de infirmier;
 La Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba Iulia
- desființarea a șase posturi ocupate de educator principal;
- înființarea a șase posturi de infirmier;
- desființarea postului vacant de infirmier debutant;

- înființarea a două jumătăți de normă de asistent medical principal.
 La Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai
- desființarea a șase posturi ocupate de educator principal;
- desființarea unui post ocupat de educator;
- înființarea a şase posturi de infirmier;
II. Ca urmare a promovării în grad imediat superior a personalului
 La Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de
Arieș
- transformarea a două posturi de infirmier debutant în două posturi de infirmier;
 La Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
Gârbova
- transformarea unui post de infirmier debutant în post de infirmier;
 La Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova
- transformarea unui post de infirmier debutant în post de infirmier;
 La Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova
- transformarea a două posturi de infirmier debutant în două posturi de infirmier;
 La Casa de tip familial nr. 1 Aiud
- transformarea postului de muncitor calificat II (întreținere) în post de muncitor
calificat I (întreținere);
Articolul 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precizează faptul că: ”În situaţia în
care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii,
grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în
care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.”
III. Tranformari şi mutări funcţii publice
 La Serviciul Management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor
de tip familial
- funcţia publică ocupată de consilier superior, se mută definitiv cu acordul exprimat
în scris și cu repartizarea postului corespunzător funcţiei deţinute la Serviciul Management de
caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip rezidențial.
- funcţia publică ocupată de consilier superior, se mută definitiv cu acordul exprimat
în scris și cu repartizarea postului corespunzător funcţiei deţinute la Serviciul Management de
caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip rezidențial,
Mutarea în cadrul altor compartimente din structura organizatorică a unei instituţii
publice se face în conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 din Legea nr. 188/1999, astfel: “(2)
Mutarea definitivă poate avea loc în următoarele situaţii:… În cazuri temeinic justificate,
mutarea se poate dispune motivat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, cu
repartizarea postului corespunzător funcţiei deţinute de funcţionarul public. În oricare dintre
situaţii este necesar acordul scris al funcţionarului public;”
 La Serviciul de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri,
violență domestică și prevenirea marginalizării sociale
- transformarea funcției publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent în
funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional superior.
Transformarea funcţiilor publice vacante se face cu respectarea prevederilor art. 107
alin. 2 lit. b din Legea nr. 188/1999: “Transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie
publică cu o altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu
încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în
fondurile bugetare anuale alocate.”
IV. Înfiinţare, desfiiinţare posturi de natură contractuală
 La Serviciul de evaluare complexă adulți.
- desfiinţarea ½ post de inspector de specialitate gradul II
- înfiinţarea ½ post asistent medical principal (PL)
 La Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
Gârbova
- înființarea a 4 posturi de infirmier

- înfiinţarea unui post de asistent medical,
 La Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova
- înființarea a două posturi de infirmier,
 La Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova
- înființarea unui post de asistent medical debutant
- înfiinţarea unui post de infirmier
Modificărilor intervenite asupra Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă
socială şi Protecţia Copilului Alba duc la creşterea numărului de posturi cu 9 față de structura
aprobată în organigrama anterioară.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere și în
conformitate cu prevederile art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu
modificările şi completările ulterioare, ce prevede faptul că ”Regulamentele-cadru de
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi structura orientativă de
personal a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, urmând ca regulamentul propriu, organigrama şi statul de
funcţii să fie aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General
al Municipiului Bucureşti” propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea
modificării Organigramei şi a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba.
ŞEF BIROU,
Horaţiu Suciu
Întocmit,
Niculina Haţegan

Anexa nr. 8 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare:
LOCUINŢA PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE
ADULTE CU DIZABILITĂŢI
NR.15 ABRUD
ART. 1-Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului
social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud”, aprobat
conform Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 151/27.09.2012, prin care a fost înfiinţat.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele
beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,
reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ART. 2-Identificarea serviciului social
Serviciul social “Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.15
Abrud”, cod serviciu social 8790CR-D-VII , maxim protejată cu sediul în loc. Abrud, str.
Gura Cornii , nr. 70, Jud. Alba, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, acreditat conform Certificatului de acreditare
seria AF nr .000020, CUI 9266163.
ART.3 - Scopul serviciului social
Scopul serviciului social "Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi
nr. 15 Abrud" - maxim protejată, este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate în
situaţii de dificultate socială, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, servicii de găzduire,
îngrijire personală, asistenţă pentru sănătate, recuperare reabilitare funcţională, promovarea
unui stil de viaţă independent şi activ, informare, evaluare a nevoilor, integrare/reintegrare
socială a persoanelor adulte cu dizabilităţi în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate,
prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii
calităţii vieţii.
ART.4-Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social “Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.15
Abrud” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare
a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr.
448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte
normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil este Ordinul nr. 67/2015, privind aprobarea
Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciile sociale destinate persoanelor adulte
cu dizabilităţi, anexa 2, emis de Ministerul Muncii, Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice.
(3) Serviciul social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.15
Abrud” este înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba Nr. 151/27.09.2012, ca
serviciu de tip rezidenţial organizat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, în regim de componentă funcţională a acesteia, fără personalitate
juridică, este subordonat administrativ Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi Abrud, metodologic fiind coordonat de Serviciul Management de caz
pentru persoane adulte cu dizabilități și Monitorizare Servicii Sociale.
(4) Serviciul social “Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15
Abrud, are o capacitate maximă de 8 beneficiari.
ART.5 - Principiile care stau la baza acordării serviciului social
Serviciul social " Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud"
se organizează şi funcţionează cu respectarea:
a) principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială şi

b) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia
specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în
materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate
aplicabile. Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "
Locuinţei Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud” sunt următoarele:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele
beneficiare;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea
drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de
exerciţiu;
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe,
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a
dezvoltat legături de ataşament, atunci când aceştia îşi manifestă real interesul;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare şi
intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcţie de resursele umane şi
financiare asigurate, în situaţii de criză şi în funcţie de particularităţile cazului;
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau,
după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
m) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de
dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
o) colaborarea centrului direct şi prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba cu serviciul public de asistenţă socială sau primăriile de domiciliu
ale beneficiarilor/aparţinătorilor.

ART.6 - Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Locuinţa Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud” sunt: Persoane adulte cu dizabilităţi încadrate în diferite
grade de handicap cu domiciliul pe raza judeţului Alba care au Decizie de admitere în
„Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud”, act emis de către
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba.
(2) Serviciul social "Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15
Abrud” realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Serviciul social ,,Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15
Abrud" întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, un dosar de servicii şi dosarul personal al
beneficiarului care conţine, cel puţin, următoarele documente:
- cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal;
- decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în
original;
- recomandare medicală din care rezulta tipul de instituţie indicat;
- copie după B.I/C.I, certificat de naştere/căsătorie/deces al aparţinătorului;
- copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;

- adeverinţă de venit de la Administraţia financiară;
- contractul de furnizare servicii, semnat de părţi, în original;
- documente doveditoare a situaţiei locative;
- ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
- anchetă socială şi planul de servicii
- angajament de plată - după caz
investigaţii paraclinice cu rezultat favorabil integrării in comunitate
(3) Serviciul social “Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr 15
Abrud” în baza Procedurii proprii de încetare/sistare a serviciilor stabileşte şi aduce la
cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă determinată.
Principalele situaţii în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către
beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele :
 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal
 la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ
 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la
cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
 la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate
serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului;
 în cazul închiderii centrului rezidenţial;
 în caz de deces al beneficiarului;
 când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul legal al
acestuia.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuinţa Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități nr 15 Abrud, au următoarele drepturi:
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă,
sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la
luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile
care au generat situaţia de dificultate;
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilităţi.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuinţa Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități nr 15 Abrud au următoarele obligaţii:
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală
şi economică;
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate,
în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligaţiilor asumate prin
contractul de furnizare de servicii.
ART.7- Principalele funcţii ale serviciului social "Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr.15 Abrud" sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarele activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. îngrijire personală specializată

4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore ;
5. consilierea şi informarea beneficiarilor ;
6. dezvoltarea abilităţilor de viaţă;
7. mediere, optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţă;
8. intervenţie în caz de urgenta ;
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. materiale informative;
2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri, Ghidul
Beneficiarului;
3. elaborarea planului de activitate anual;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
5.accesul beneficiarului sau potenţialilor beneficiari de a vizita locuinţa protejată;
6.informarea beneficiarilor asupra activităţilor locuinţei protejate, serviciilor derulate,
proceduri utilizate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1.respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
2. prezentarea şi afişarea “Carta drepturilor beneficiarilor “
3. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor;
4.cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii ;
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin
realizarea următoarelor activităţi:
1. asigurarea calităţii hranei în raport cu resursele financiare;
2. asigurarea logisticii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului;
3. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea empatică şi
motivaţia personalului;
ART.8 - Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal:
(1) 1. Serviciul social “Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15
Abrud” funcţionează cu un număr de 8 posturi total personal, conform prevederilor Hotărârii
consiliului judeţean nr._____ din_________, din care:
a) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi auxiliar
aprobat: 8 posturi ;
b) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire aprobat;0
2. Personalul de specialitate reprezintă 100% din totalul personalului.
3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 8 posturi
prevăzut în statul de funcţii aprobat
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1, conform HG nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale precum si a regulamentelor - cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale.
(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a Locuinţei
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud şi gestionarea bunurilor aflate
în patrimoniul acesteia vor fi asigurate de către Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud, care realizează şi comunicarea permanentă cu
conducerea Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Alba;
(4) Metodologic activitatea serviciului social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud” din structura Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi Abrud, este coordonată de către Biroul Protecţia Persoanelor Adulte şi
Managementul Calităţii Serviciilor pentru Adulţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba;
(5) Serviciile de nutriţie şi dietetică sunt asigurate prin încheierea unui contract de prestări
servicii de specialitate.

(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare sociala şi psihologică sunt asigurate de
către specialişti care funcţionează în cadrul Centrului sau în structurile specializate ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
ART.9 - Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate
şi auxiliar:
(1) Personalul de specialitate poate fi:
a) asistent medical (325901);
b) asistent social (263501);
c) infirmier (532103) ;
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate:
a) Atribuţiile asistentului medical:
- supraveghează continuu starea de sănătate a asistaţilor şi semnalează medicului aspecte
deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor;
- participă la examinarea de către medici a persoanelor internate, informându-i asupra stării şi
evoluţiei acestora, şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea tratamentului şi
a analizelor medicale, la regimul alimentar şi la igiena persoanelor respective;
- semnalează medicului cazurile de îmbolnăviri intercurente, asigurând după caz, izolarea
asistaţilor bolnavi;
- îndrumă şi controlează activitatea personalului sanitar din subordine;
- asigură primirea asistaţilor precum şi informarea acestora asupra prevederilor
regulamentului de ordine interioară a serviciului social, referitor la drepturile şi îndatoririle
asistaţilor;
- acordă primul ajutor şi cheamă medicul în situaţii de urgenţă;
- identifică problemele privind îngrijirea persoanelor ocrotite;
- organizează păstrarea medicamentelor primite pentru tratamentul zilnic al beneficiarilor;
b) Atribuţiile asistentului social
- realizează comunicarea între asistaţi şi personalul care deserveşte serviciul social;
- depistează şi rezolvă problemele de integrarea a asistaţilor în colectivitate;
- ajută şi consiliază asistaţii în rezolvarea problemelor personale;
- ţine evidenţa, urmăreşte şi completează la zi dosarele asistaţilor cu actele necesare;
- aduce zilnic la cunoștința conducerii serviciului situaţiile deosebite apărute privind
relaţiile dintre asistaţi şi dintre asistaţi şi personal;
- consiliază asistaţii şi îi îndrumă în vederea obţinerii de informaţii utile privind
drepturile personale;
- organizează programe recreative şi de dezvoltare personală pentru persoanele asistate
din centrul de recuperare;
- organizează şi mediază întâlniri între asistaţi şi aparţinători;
- păstrează şi gestionează bunurile de valoare ale asistaţilor lipsiţi de discernământ pe
care le
c) Atribuţii infirmier
- supraveghează cu atenţie şi în mod permanent asistaţii din Locuinţa Protejată pentru
Persoanele Adulte cu Dizabilităţi nr 15 Abrud;
- răspunde pentru securitatea vieţii asistaţilor şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe
timpul cât îşi desfăşoară activitatea;
- îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistenţilor medicali ;
- urmăreşte permanent starea psihică şi fizică a asistaţilor şi sesizează conducerea unităţii sau,
după caz, asistentul medical,medicul, psihologul privind orice modificare a stării de sănătate a
asistaţilor în cel mai scurt timp;
- are obligaţia să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de
nevoie;
- însoţeşte asistaţii la aplicarea tratamentelor, a procedurilor, la internarea în spitale sau la
consult de specialitate atunci când este cazul;
- încurajează dezvoltarea autonomiei asistaţilor şi a autonomiei acestora;
- asigură realizarea activităţilor stabilite în Planul Individualizat de Intervenţie a căror
responsabilitate îi revine;
- pregătesc paturile şi schimbă lenjeria persoanelor internate;

- efectuează sau participă la efectuarea toaletei zilnice a persoanelor internate imobilizate, ori
de câte ori este nevoie, cu respectarea normelor de igienă;
ART. 10-Finanţarea centrului
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului rezidenţial se realizează prin bugetul Direcţiei
Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Alba.
ART. 11. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare și
funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2). Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre de a
Consiliului Județean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Director executiv
Liliana NEGRUŢ

Anexa nr. 10 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare:
,,LOCUINŢA PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE
ADULTE CU DIZABILITĂŢI
NR. 14 ABRUD “
ART. 1-Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social
“Locuinţa Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.14 Abrud”, aprobat conform
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 163 din data 23 septembrie 2010, prin care a fost
înfiinţat.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât
şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii
legali/convenţionali, vizitatori.
ART. 2-Identificarea serviciului social
Serviciul social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14
Abrud”, cod serviciu social 8790CR-D-VII, maxim protejată cu sediul în loc. Abrud, str.
Ioan Agârbiceanu, Nr. 6, Jud. Alba este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, acreditat conform Certificatului de acreditare
seria AF nr .000020 din 10.04.2014, CUI 9266163.
ART.3-Scopul serviciului social
Scopul serviciului social "Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14
Abrud" maxim protejată este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate în situaţii de
dificultate socială, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, servicii de găzduire, îngrijire
personală, asistenţă pentru sănătate, recuperare reabilitare funcţională, promovarea unui stil de
viaţă independent şi activ, informare, evaluare a nevoilor, integrare/reintegrare socială a
persoanelor adulte cu dizabilităţi în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi
combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii
vieţii.
ART.4-Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud”
funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a
serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările
ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative
secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil este Ordinul ministerul muncii, familiei, protecţiei
sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67/2015 din 21 ianuarie 2015, privind aprobarea
Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilităţi,
(3) Serviciul social “Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14
Abrud” este înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr.163 din data de 23 septembrie
2010 ca serviciu de tip rezidenţial organizat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba, în regim de componentă funcţională a acesteia, fără personalitate
juridică, este subordonată administrativ Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi Abrud, metodologic fiind coordonat de Serviciul Management de caz
pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi Monitorizare Servicii Sociale.
(4) Serviciul social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud”
are o capacitate maximă de 8 beneficiari.
ART.5 - Principiile care stau la baza acordării serviciului social
Serviciul social " Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud"
se organizează şi funcţionează cu respectarea:

a)principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială
b)principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate
aplicabile.
Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " Locuinţei
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud” sunt următoarele:
 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele
beneficiare;
 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 deschiderea către comunitate;
 asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea
drepturilor lor;
 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt;
 ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia,
ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate
de exerciţiu;
 facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor
directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care
acesta a dezvoltat legături de ataşament, atunci când aceştia îşi manifestă real interesul;
 promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare
şi intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcţie de resursele umane şi financiare
asigurate, în situaţii de criză şi în funcţie de particularităţile cazului;
 preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie
sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării
active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de
dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 colaborarea centrului direct şi prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba cu serviciul public de asistenţă socială sau primăriile de
domiciliu ale beneficiarilor/aparţinătorilor.
ART. 6-Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Locuinţa Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud” sunt persoane adulte cu dizabilităţi încadrate în diferite
grade de handicap cu domiciliul pe raza judeţului Alba care au Decizie de admitere în
„Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud”, act emis de către
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba.
(2) Serviciul social "Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14
Abrud” realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
,, Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud "
întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, un dosar de servicii şi dosarul personal al beneficiarului
care conţine, cel puţin, următoarele documente:
 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal;
 decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul
furnizorului, în original;
 recomandare medicală din care rezulta tipul de instituţie indicat;
 copie după B.I/C.I, certificat de naştere/căsătorie/deces al aparţinătorului;
 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;

 adeverinţă de venit de la Administraţia financiară;
 contractul de furnizare servicii, semnat de părţi, în original;
 documente doveditoare a situaţiei locative;
 ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
 anchetă socială şi planul de servicii
 angajament de plată - după caz
 investigaţii paraclinice cu rezultat favorabil integrării in comunitate.
(3) Serviciul social “Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr 14”
Abrud în baza Procedurii proprii de încetare/sistare a serviciilor stabileşte şi aduce la
cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă determinată.
Principalele situaţii în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către
beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele :
 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal
 la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ
 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la
cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
 la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate
serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului;
 în cazul închiderii centrului rezidenţial;
 în caz de deces al beneficiarului;
 când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul
legal al acestuia.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuinţa Protejată pentru
Persoanele Adulte cu Dizabilităţi nr 14 Abrud”, au următoarele drepturi:
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă,
sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la
luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile
care au generat situaţia de dificultate;
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilităţi.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuinţa Protejată pentru
Persoanele Adulte cu Dizabilităţi nr 14 Abrud au următoarele obligaţii:
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală
şi economică;
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate,
în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligaţiilor asumate prin
contractul de furnizare de servicii.
ART.7- Principalele funcţii ale serviciului social "Locuinţa Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr.14 Abrud" sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarele activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. îngrijire personală specializată
4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore ;
5. consilierea şi informarea beneficiarilor ;
6. dezvoltarea abilităţilor de viaţă;
7. mediere, optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţă;

8. intervenţie în caz de urgenta ;
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. materiale informative;
2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri, Ghidul
Beneficiarului;
3. elaborarea planului de activitate anual;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
5.accesul beneficiarului sau potenţialilor beneficiari de a vizita locuinţa protejată;
6.informarea beneficiarilor asupra activităţilor locuinţei protejate, serviciilor derulate,
proceduri utilizate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1.respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
2. prezentarea şi afişarea “Carta drepturilor beneficiarilor “
3. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor;
4.cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii ;
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin
realizarea următoarelor activităţi:
1. asigurarea calităţii hranei în raport cu resursele financiare;
2. asigurarea logisticii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului;
3. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea empatică şi
motivaţia personalului;
ART.8 -Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) 1. Serviciul social “Locuinţa Protejată pentru Persoanele Adulte cu Dizabilităţi nr 14
Abrud” funcţionează cu un număr de 8 posturi total personal, conform prevederilor Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr._____ din_________, din care:
a) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi auxiliar
aprobat: 8 posturi ;
b) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire aprobat;0
2. Personalul de specialitate reprezintă 100% din totalul personalului.
3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 8 posturi
prevăzut în statul de funcţii aprobat.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1, conform HG nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale precum si a regulamentelor - cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale.
(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a Locuinţei Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud şi gestionarea bunurilor aflate în
patrimoniul acesteia vor fi asigurate de către Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi Abrud, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
(4) Metodologic activitatea serviciului social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud” din structura Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi Abrud, este coordonată de către Serviciul Management de caz pentru
persoane adulte cu dizabilităţi şi Monitorizare Servicii Sociale din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
(5) Serviciile de nutriţie şi dietetică sunt asigurate prin încheierea unui contract de prestări
servicii de specialitate;
(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare sociala şi psihologică sunt asigurate de
către specialişti care funcţionează în cadrul Centrului sau în structurile specializate ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
ART.9-Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi
auxiliar

(1) Personalul de specialitate poate fi:
a) infirmier (532103);
Atribuţii infirmier

supraveghează cu atenţie şi în mod permanent asistaţii din Locuinţa Protejată
pentru Persoanele Adulte cu Dizabilităţi nr 14 Abrud;

răspunde pentru securitatea vieţii asistaţilor şi ia măsuri de prevenire a
accidentelor pe timpul cât îşi desfăşoară activitatea;
 îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistenţilor
medicali ;

urmăreşte permanent starea psihică şi fizică a asistaţilor şi sesizează conducerea
centrului sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a
stării de sănătate a asistaţilor în cel mai scurt timp;

are obligaţia să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în
caz de nevoie;

însoţeşte asistaţii la aplicarea tratamentelor, a procedurilor, la internarea în
spitale sau la consult de specialitate atunci când este cazul;
 încurajează dezvoltarea autonomiei asistaţilor şi a autonomiei acestora;
- asigură realizarea activităţilor stabilite în Planul Individualizat de Servicii a căror
responsabilitate îi revine;
 pregătesc paturile şi schimbă lenjeria persoanelor internate;

efectuează sau participă la efectuarea toaletei zilnice a persoanelor internate
imobilizate, ori de câte ori este nevoie, cu respectarea normelor de igienă;
 efectuează activităţi de destindere şi recuperare împreună cu asistentul social;
ART. 10 - Finanţarea centrului
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art 11. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2) Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Director executiv
Liliana NEGRUŢ

Anexa nr. 11 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare:
LOCUINŢA PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE ADULTE
CU DIZABILITĂŢI NR. 6 ABRUD
ART.1 Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului
social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud”, aprobat
conform Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.113/31.07.2007, prin care a fost înfiinţat.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele
beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,
reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ART.2-Identificarea serviciului social
Serviciul social ”Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud”,
cod serviciu social 8790 CR-D-VII, maxim protejată, cu sediul în loc. Abrud, str. Lt. Anca
Virgil, nr.57, jud. Alba, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.
000020 din 10.04.2014, CUI 9266163.
ART. 3-Scopul serviciului social
Scopul serviciului social " Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
6 Abrud "- maxim protejată, este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate în situaţii
de dificultate socială, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, servicii de găzduire, îngrijire
personală, asistenţă pentru sănătate, recuperare reabilitare funcţională, promovarea unui stil
de viaţă independent şi activ, informare, evaluare a nevoilor, integrare/reintegrare socială a
persoanelor adulte cu dizabilităţi în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi
combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii
vieţii.
ART.4 - Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6
Abrud” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare
a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările
ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative
secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil este Ordinul ministerul muncii, familiei,
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67/2015 din 21 ianuarie 2015, privind aprobarea
Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilităţi,
(3) Serviciul social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6
Abrud” este înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.113 din data de 31iulie
2007, ca serviciu de tip rezidenţial organizat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba, în regim de componentă funcţională a acesteia, fără
personalitate juridică, este subordonat administrativ Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud, metodologic fiind coordonat de Serviciul Management
de caz pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi Monitorizare Servicii Sociale.
(4) Serviciul social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6
Abrud” are o capacitate maximală de 8 beneficiari.
ART.5 - Principiile care stau la baza acordării serviciului social
Serviciul social " Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud" se
organizează şi funcţionează cu respectarea:
a)principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială
b)principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte

internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de
calitate aplicabile.
Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " Locuinţei
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud” sunt următoarele:

respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi
demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire
la persoanele beneficiare;

asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;

deschiderea către comunitate;

asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea
drepturilor lor;
 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt;

ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia,
ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de
discernământ şi capacitate de exerciţiu;

facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor
directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă
de care acesta a dezvoltat legături de ataşament, atunci când aceştia îşi manifestă real
interesul;

promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare
şi intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcţie de resursele
umane şi financiare asigurate, în situaţii de criză şi în funcţie de particularităţile
cazului;

preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie
sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor,
în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;

încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării
active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;

asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea
situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

colaborarea centrului direct şi prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba cu serviciul public de asistenţă socială sau
primăriile de domiciliu ale beneficiarilor/aparţinătorilor.
ART.6 - Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Locuinţa Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud” sunt persoane adulte cu dizabilităţi încadrate în diferite
grade de handicap cu domiciliul pe raza judeţului Alba care au Decizie de admitere în
„Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud” ", act emis de către
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba.
(2) Serviciul social "Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6
Abrud” " realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
,, Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud " întocmeşte,
pentru fiecare beneficiar, un dosar de servicii şi dosarul personal al beneficiarului care conţine,
cel puţin, următoarele documente:
 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal;
 decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul
furnizorului, în original;
 recomandare medicală din care rezulta tipul de instituţie indicat;
 copie după B.I/C.I, certificat de naştere/căsătorie/deces al aparţinătorului;
 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 adeverinţă de venit de la Administraţia financiară;

 contractul de furnizare servicii, semnat de părţi, în original;
 documente doveditoare a situaţiei locative;
 ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
 anchetă socială şi planul de servicii
 angajament de plată - după caz
 investigaţii paraclinice cu rezultat favorabil integrării in comunitate.
(3) Serviciul social “Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr 6
Abrud” în baza Procedurii proprii de încetare/sistare a serviciilor stabileşte şi aduce la
cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă determinată.
Principalele situaţii în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către
beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele :
 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal;
 la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ;
 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la
cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
 la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate
serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului;
 în cazul închiderii centrului rezidenţial;
 în caz de deces al beneficiarului;
 când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul
legal al acestuia;
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuinţa Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud, au următoarele drepturi:
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă,
sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la
luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile
care au generat situaţia de dificultate;
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilităţi.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuinţa Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud au următoarele obligaţii:
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală
şi economică;
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate,
în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligaţiilor asumate prin
contractul de furnizare de servicii.
ART.7- Principalele funcţii ale serviciului social "Locuinţa Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr.6 Abrud" sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarele activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. îngrijire personală specializată
4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore ;
5. consilierea şi informarea beneficiarilor ;
6. dezvoltarea abilităţilor de viaţă;
7. mediere, optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţă;
8. intervenţie în caz de urgenta ;

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. materiale informative;
2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri, Ghidul
Beneficiarului;
3. elaborarea planului de activitate anual;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
5.accesul beneficiarului sau potenţialilor beneficiari de a vizita locuinţa protejată;
6.informarea beneficiarilor asupra activităţilor locuinţei protejate, serviciilor derulate,
proceduri utilizate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1.respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
2. prezentarea şi afişarea “Carta drepturilor beneficiarilor “
3. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor;
4.cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii ;
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin
realizarea următoarelor activităţi:
1. asigurarea calităţii hranei în raport cu resursele financiare;
2. asigurarea logisticii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului;
3. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea empatică şi
motivaţia personalului;
ART. 8 - Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) 1. Serviciul social “Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6
Abrud” funcţionează cu un număr de 8 posturi total personal, conform prevederilor Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr._____ din_________, din care:
a) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi auxiliar aprobat:
8 posturi ;
b) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire aprobat:0
2. Personalul de specialitate reprezintă 100% din totalul personalului.
3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 8 posturi
prevăzut în Statul de Funcţii aprobat.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1, conform HG nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale.
(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a Locuinţei Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud şi gestionarea bunurilor aflate în
patrimoniul acesteia vor fi asigurate de către Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi Abrud, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea
Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Alba;
(4) Metodologic activitatea serviciului social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud” din structura Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi Abrud, este coordonată de către Serviciul Management de caz pentru
persoane adulte cu dizabilităţi şi Monitorizare Servicii Sociale din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
(5) Serviciile de nutriţie şi dietetică sunt asigurate prin încheierea unui contract de prestări
servicii de specialitate;
(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare sociala şi psihologică sunt asigurate de
către specialişti care funcţionează în cadrul Centrului sau în structurile specializate ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
ART. 9 - Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi
auxiliar.

Personalul de specialitate este format din:
a) infirmier (532103) ;
(1) Atribuţii ale personalului de specialitate:
a) Atribuţii infirmier
- supraveghează cu atenţie şi în mod permanent asistaţii din Locuinţa Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Nr. 6 Abrud,
- răspunde pentru securitatea vieţii asistaţilor şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe
timpul cât îşi desfăşoară activitatea;
- îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistenţilor medicali;
- urmăreşte permanent starea psihică şi fizică a asistaţilor şi sesizează conducerea unităţii
sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de
sănătate a asistaţilor în cel mai scurt timp;
- are obligaţia să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de
nevoie;
- însoţeşte asistaţii la aplicarea tratamentelor, a procedurilor, la internarea în spitale sau la
consult de specialitate atunci când este cazul;
- încurajează dezvoltarea autonomiei asistaţilor şi a autonomiei acestora;
- asigură realizarea activităţilor stabilite în Planul Individualizat de Intervenţie a căror
responsabilitate îi revine;
- pregătesc paturile şi schimbă lenjeria persoanelor internate;
- efectuează sau participă la efectuarea toaletei zilnice a persoanelor internate imobilizate,
ori de câte ori este nevoie, cu respectarea normelor de igienă;
- efectuează activităţi de destindere şi recuperare împreună cu asistentul social;
ART.10-Finanţarea locuinţei protejate
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului rezidenţial se realizează prin bugetul Direcţiei
Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Alba.
Art 11. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2)Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Director executiv
Liliana NEGRUŢ

Anexa nr. 12 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare:
LOCUINŢA PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE
ADULTE CU DIZABILITĂŢI
NR. 7 ABRUD
ART.1-Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului
social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud”, aprobat
conform Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.113/31 iulie 2007 prin care a fost înfiinţat.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare,
cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,
reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ART.2-Identificarea serviciului social
Serviciu social “Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud”,
cod serviciu social 8790 CR-D-VII, maxim protejată cu sediul în loc. Abrud, str. Detunata,
nr. 65, jud. Alba, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.
000020 din 10.04.2014, CUI 9266163.
ART. 3-Scopul serviciului social
Scopul serviciului social " Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi
nr. 7 Abrud" – maxim protejată, este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate în
situaţii de dificultate socială, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, servicii de găzduire,
îngrijire personală, asistenţă pentru sănătate, recuperare reabilitare funcţională, promovarea
unui stil de viaţă independent şi activ, informare, evaluare a nevoilor, integrare/reintegrare
socială a persoanelor adulte cu dizabilităţi în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate,
prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii
calităţii vieţii.
ART. 4-Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7
Abrud” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare
a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările
ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative
secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil este Ordinul ministerul muncii, familiei,
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67/2015 din 21 ianuarie 2015, privind aprobarea
Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilităţi,
(3) Serviciul social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7
Abrud” este înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.113 din data de
31.07.2007, ca serviciu de tip rezidenţial organizat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba, în regim de componentă funcţională a acesteia, fără
personalitate juridică, este subordonat administrativ Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud, metodologic fiind coordonat de Serviciul Management
de caz pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi Monitorizare Servicii Sociale.
.
(4) Serviciul social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7
Abrud” are o capacitate maximală de 6 beneficiari.
ART.5- Principiile care stau la baza acordării serviciului social
Serviciul social "Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud" se
organizează şi funcţionează cu respectarea:

a) principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială
b)principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de
calitate aplicabile.
Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " Locuinţei
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud” sunt următoarele:
 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia
şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive
cu privire la persoanele beneficiare;
 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 deschiderea către comunitate;
 asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea
drepturilor lor;
 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt;
 ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia,
ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de
discernământ şi capacitate de exerciţiu;
 facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor
directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte
persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament, atunci când
aceştia îşi manifestă real interesul;
 promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare
şi intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcţie de resursele
umane şi financiare asigurate, în situaţii de criză şi în funcţie de particularităţile
cazului;
 preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie
sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor,
în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării
active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea
situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 colaborarea centrului direct şi prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba cu serviciul public de asistenţă socială sau
primăriile de domiciliu ale beneficiarilor/aparţinătorilor.
ART.6 -Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Locuinţa Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud” sunt persoane adulte cu dizabilităţi încadrate în diferite
grade de handicap cu domiciliul pe raza judeţului Alba care au Decizie de admitere în
„Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud”, act emis de către
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba.
(2) Serviciul social "Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7
Abrud” realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
,, Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud "
întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, un dosar de servicii şi dosarul personal al beneficiarului
care conţine, cel puţin, următoarele documente:
 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal;
 decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul
furnizorului, în original;

 recomandare medicală din care rezulta tipul de instituţie indicat;
 copie după B.I/C.I, certificat de naştere/căsătorie/deces al aparţinătorului;
 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 adeverinţă de venit de la Administraţia financiară;
 contractul de furnizare servicii, semnat de părţi, în original;
 documente doveditoare a situaţiei locative;
 ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
 anchetă socială şi planul de servicii;
 angajament de plată - după caz;
 investigaţii paraclinice cu rezultat favorabil integrării in comunitate;
(3) Serviciul social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr 7
Abrud” în baza Procedurii proprii de încetare/sistare a serviciilor stabileşte şi aduce la
cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă determinată.
Principalele situaţii în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către
beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele :
 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal
 la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ
 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la
cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
 la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate
serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului;
 în cazul închiderii centrului rezidenţial;
 în caz de deces al beneficiarului;
 când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul
legal al acestuia.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuinţa Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr 7 Abrud, au următoarele drepturi:
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin
condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de
exerciţiu;
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilităţi.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuinţa Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr 7 Abrud au următoarele obligaţii:
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială,
medicală şi economică;
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligaţiilor asumate prin
contractul de furnizare de servicii.
ART.7 Principalele funcţii ale serviciului social "Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr.7 Abrud" sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarele activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. îngrijire personală specializată

4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore ;
5. consilierea şi informarea beneficiarilor ;
6. dezvoltarea abilităţilor de viaţă;
7. mediere, optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţă;
8. intervenţie în caz de urgenta ;
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. materiale informative;
2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri, Ghidul
Beneficiarului;
3. elaborarea planului de activitate anual;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
5.accesul beneficiarului sau potenţialilor beneficiari de a vizita locuinţa protejată;
6.informarea beneficiarilor asupra activităţilor locuinţei protejate, serviciilor derulate,
proceduri utilizate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1.respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
2. prezentarea şi afişarea “Carta drepturilor beneficiarilor “
3. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor;
4.cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii ;
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin
realizarea următoarelor activităţi:
1. asigurarea calităţii hranei în raport cu resursele financiare;
2. asigurarea logisticii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului;
3. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea empatică şi
motivaţia personalului;
ART.8 - Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) 1. Serviciul social “Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7
Abrud” funcţionează cu un număr de 6 posturi total personal, conform prevederilor Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr.______ din__________, din care:
a) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi auxiliar
aprobat: 6 posturi;
b) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire aprobat
: 0;
2. Personalul de specialitate reprezintă 100% din totalul personalului.
3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 6 posturi
prevăzut în statul de funcţii aprobat.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1, conform HG nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale precum si a regulamentelor - cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale.
(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a Locuinţei
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud şi gestionarea bunurilor aflate în
patrimoniul acesteia vor fi asigurate de către Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi Abrud, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
(4) Metodologic activitatea serviciului social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud” din structura Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi Abrud, este coordonată de către Serviciul Management de caz pentru
persoane adulte cu dizabilităţi şi Monitorizare Servicii Sociale din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;

(5) Serviciile de nutriţie şi dietetică sunt asigurate prin încheierea unui contract de prestări
servicii de specialitate;
(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare sociala şi psihologică sunt asigurate de către
specialişti care funcţionează în cadrul Centrului sau în structurile specializate ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
ART.9-Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi
auxiliar
(1) Personalul de specialitate este format din:
a) asistent social (263501);
b) infirmier (532103)
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate:
a)
Atribuţiile asistentului social:
 realizează comunicarea între asistaţi şi personalul angajat;
 depistează şi rezolvă problemele de integrare a asistaţilor în colectivitate;
 ajută şi consiliază asistaţii în rezolvarea problemelor personale;
 ţine evidenţa, urmăreşte şi completează la zi dosarele asistaţilor cu actele
necesare;
 aduce zilnic la cunoşţiinţa conducerii serviciului situaţiile deosebite apărute
privind relaţiile dintre asistaţi şi dintre asistaţi şi personal;
 consiliază asistaţii şi îi îndrumă în vederea obţinerii informaţiilor utile privind
drepturile personale;
 organizează programe recreative şi de dezvoltare pentru beneficiari ;
 organizează şi mediază întâlniri între asistaţi ţi aparţinători;
 păstrează şi gestionează bunuri de valoare ale asistaţilor lipsiţi de discernământ
pe care le utilizează numai în folosul acestora
b)Atribuţii infirmier
 supraveghează cu atenţie şi în mod permanent asistaţii din Locuinţa Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Nr. 7 Abrud,
 răspunde pentru securitatea vieţii asistaţilor şi ia măsuri de prevenire a
accidentelor pe timpul cât îşi desfăşoară activitatea;
 îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistenţilor
medicali;
 urmăreşte permanent starea psihică şi fizică a asistaţilor şi sesizează conducerea
unităţii sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice
modificare a stării de sănătate a asistaţilor în cel mai scurt timp;
 are obligaţia să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în
caz de nevoie;
 însoţeşte asistaţii la aplicarea tratamentelor, a procedurilor, la internarea în
spitale sau la consult de specialitate atunci când este cazul;
 încurajează dezvoltarea autonomiei asistaţilor şi a autonomiei acestora;
 asigură realizarea activităţilor stabilite în Planul Individualizat de Intervenţie a
căror responsabilitate îi revine;
 pregătesc paturile şi schimbă lenjeria persoanelor internate;
 efectuează sau participă la efectuarea toaletei zilnice a persoanelor internate
imobilizate, ori de câte ori este nevoie, cu respectarea normelor de igienă;
 efectuează activităţi de destindere şi recuperare împreună cu asistentul social;
ART.10 - Finanţarea centrului
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere
asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor
minime de calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.

Art 11. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2)Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Director executiv
Liliana NEGRUŢ

Anexa nr. 13 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare:
LOCUINŢA PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE
ADULTE CU DIZABILITĂŢI
NR. 8 ABRUD
ART.1-Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului
social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud”, aprobat
conform Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.113/31 iulie 2007, prin care a fost înfiinţat.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare,
cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,
reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ART.2-Identificarea serviciului social
Serviciul social “Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud”,
cod serviciu social 8790 CR-D-VII, maxim protejată cu sediul în loc. Abrud, str. Detunata,
nr.1, jud. Alba este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr .000020
din 10.04.2014, CUI 9266163.
ART.3-Scopul serviciului social
Scopul serviciului social " Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
8 Abrud"- maxim protejată, este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate în situaţii
de dificultate socială, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, servicii de găzduire, îngrijire
personală, asistenţă pentru sănătate, recuperare reabilitare funcţională, promovarea unui stil de
viaţă independent şi activ, informare, evaluare a nevoilor, integrare/reintegrare socială a
persoanelor adulte cu dizabilităţi în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi
combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii
vieţii.
ART.4-Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8
Abrud” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare
a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările
ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative
secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil este Ordinul ministerul muncii, familiei,
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67/2015 din 21 ianuarie 2015, privind aprobarea
Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilităţi,
(3) Serviciul social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8
Abrud” este înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.113 din data de 31 iulie
2007 ca serviciu de tip rezidenţial organizat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba, în regim de componentă funcţională a acesteia, fără
personalitate juridică, este subordonată administrativ Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud, metodologic fiind coordonat de Serviciul Management
de caz pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi Monitorizare Servicii Sociale.
(4) Serviciul social “Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud”
are o capacitate maximală de 6 beneficiari.
ART.5 - Principiile care stau la baza acordării serviciului social
Serviciul social " Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud" se
organizează şi funcţionează cu respectarea:
a)principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială
b)principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte

internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de
calitate aplicabile.
Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " Locuinţei
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud” sunt următoarele:
 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele
beneficiare;
 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 deschiderea către comunitate;
 asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea
drepturilor lor;
 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt;
 ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia,
ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi
capacitate de exerciţiu;
 facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor
directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care
acesta a dezvoltat legături de ataşament, atunci când aceştia îşi manifestă real interesul;
 promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare
şi intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcţie de resursele umane şi
financiare asigurate, în situaţii de criză şi în funcţie de particularităţile cazului;
 preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie
sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării
active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de
dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 colaborarea centrului direct şi prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba cu serviciul public de asistenţă socială sau primăriile de
domiciliu ale beneficiarilor/aparţinătorilor.
ART. 6 - Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Locuinţa Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud” sunt persoane adulte cu dizabilităţi încadrate în diferite
grade de handicap cu domiciliul pe raza judeţului Alba care au Decizie de admitere în
„Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud", act emis de către
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba.
(2) Serviciul social "Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8
Abrud " realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Serviciul social ,, Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8
Abrud" întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, un dosar de servicii şi dosarul personal al
beneficiarului care conţine, cel puţin, următoarele documente:
 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal;
 decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în
original;
 recomandare medicală din care rezulta tipul de instituţie indicat;
 copie după B.I/C.I, certificat de naştere/căsătorie/deces al aparţinătorului;
 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 adeverinţă de venit de la Administraţia financiară;
 contractul de furnizare servicii, semnat de părţi, în original;

 documente doveditoare a situaţiei locative;
 ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
 anchetă socială şi planul de servicii
 angajament de plată - după caz
 investigaţii paraclinice cu rezultat favorabil integrării in comunitate.
(3) Serviciul social Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr 8
Abrud în baza Procedurii proprii de încetare/sistare a serviciilor stabileşte şi aduce la
cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă determinată.
Principalele situaţii în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către
beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele :
 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal
 la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ
 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la
cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
 la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate
serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului;
 în cazul închiderii centrului rezidenţial;
 în caz de deces al beneficiarului;
 când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul legal al
acestuia.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuinţa Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr 8 Abrud, au următoarele drepturi:
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă,
sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la
luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile
care au generat situaţia de dificultate;
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilităţi.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuinţa Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr 8 Abrud au următoarele obligaţii:
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală
şi economică;
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate,
în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligaţiilor asumate prin
contractul de furnizare de servicii.
ART.7 Principalele funcţii ale serviciului social "Locuinţa Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud" sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarele activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. îngrijire personală specializată
4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore ;
5. consilierea şi informarea beneficiarilor ;
6. dezvoltarea abilităţilor de viaţă;
7. mediere, optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţă;
8. intervenţie în caz de urgenta ;

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. materiale informative;
2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri, Ghidul
Beneficiarului;
3. elaborarea planului de activitate anual;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
5.accesul beneficiarului sau potenţialilor beneficiari de a vizita locuinţa protejată;
6.informarea beneficiarilor asupra activităţilor locuinţei protejate, serviciilor derulate,
proceduri utilizate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1.respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
2. prezentarea şi afişarea “Carta drepturilor beneficiarilor “
3. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor;
4.cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii ;
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin
realizarea următoarelor activităţi:
1. asigurarea calităţii hranei în raport cu resursele financiare;
2. asigurarea logisticii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului;
3. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea empatică şi
motivaţia personalului;
ART.8 - Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1. 1) Serviciul social “Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8
Abrud” funcţionează cu un număr de 6 posturi total personal, conform prevederilor Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr._____ din_________, din care:
a) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi auxiliar
aprobat: 6 posturi;
b) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire aprobat;0
1. 2. Personalul de specialitate reprezintă 100% din totalul personalului.
3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 6 posturi
prevăzut în statul de funcţii aprobat.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1, conform HG nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale precum si a regulamentelor - cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale.
(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a Locuinţei
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud şi gestionarea bunurilor aflate în
patrimoniul acesteia vor fi asigurate de către Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi Abrud, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea
Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Alba;
(4) Metodologic activitatea serviciului social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud” din structura Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi Abrud, este coordonată de către Serviciul Management de caz pentru
persoane adulte cu dizabilităţi şi Monitorizare Servicii Sociale din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
(5) Serviciile de nutriţie şi dietetică sunt asigurate prin încheierea unui contract de prestări
servicii de specialitate;
(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare sociala şi psihologică sunt asigurate de
către specialişti care funcţionează în cadrul Centrului sau în structurile specializate ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
ART.9-Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
Personalul de specialitate este format din:
b) infirmier (532103) ;

(1) Atribuţii ale personalului de specialitate:
a) Atribuţii infirmier
- supraveghează cu atenţie şi în mod permanent asistaţii din Locuinţa Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Nr. 8 Abrud,
- răspunde pentru securitatea vieţii asistaţilor şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe
timpul cât îşi desfăşoară activitatea;
- îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistenţilor medicali;
- urmăreşte permanent starea psihică şi fizică a asistaţilor şi sesizează conducerea unităţii
sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de
sănătate a asistaţilor în cel mai scurt timp;
- are obligaţia să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de
nevoie;
- însoţeşte asistaţii la aplicarea tratamentelor, a procedurilor, la internarea în spitale sau la
consult de specialitate atunci când este cazul;
- încurajează dezvoltarea autonomiei asistaţilor şi a autonomiei acestora;
- asigură realizarea activităţilor stabilite în Planul Individualizat de Intervenţie a căror
responsabilitate îi revine;
- pregătesc paturile şi schimbă lenjeria persoanelor internate;
- efectuează sau participă la efectuarea toaletei zilnice a persoanelor internate imobilizate,
ori de câte ori este nevoie, cu respectarea normelor de igienă;
- efectuează activităţi de destindere şi recuperare împreună cu asistentul social;
ART. 10 - Finanţarea centrului
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art 11. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2)Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Director executiv
Liliana NEGRUŢ

Anexa nr. 18 la Regulamentul de organizare şi funcţionare
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare:
LOCUINŢA PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI
NR. 16 ALBA IULIA
ART. 1 - Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului
social ”Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba Iulia”, înfiinţată
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 152/26.09.2014.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele
beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,
reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ART. 2 - Identificarea serviciului social
Serviciul social ”Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba
Iulia”, cod serviciu social 8790CR-D-VII, maxim protejată este înfiinţată şi administrată de
furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, acreditat conform
Certificatului de acreditare seria AF nr. 000020 din 10.04.2014, cu sediul în loc. Alba Iulia, str.
Poieniţei, nr.18, jud. Alba.
ART. 3 - Scopul serviciului social
Scopul serviciului social ”Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr.
16 Alba Iulia” – maxim protejată este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilități aflate în
situații de dificultate socială, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, servicii de găzduire,
îngrijire personală, asistență pentru sănătate, recuperare reabilitare funcțională, promovarea
unui stil de viață independent și activ, informare, evaluare a nevoilor, integrare/reintegrare
socială a persoanelor adulte cu dizabilități în vederea depășirii situațiilor de dificultate,
prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii
calității vieții.
ART. 4 - Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social ”Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16
Alba Iulia” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu
modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor
acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil este Ordinul Ministrului Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 67/2015 din 21.01.2015, privind aprobarea
standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilități.
(3) Serviciul social ”Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16
Alba Iulia” este înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 152 din data 26.09.2014 ca
serviciu de tip rezidențial organizat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba, în regim de componentă funcțională a acesteia, fără personalitate
juridică, este subordonat administrativ Centrului Maternal pentru 6 cupluri mamă-copil Alba
Iulia, metodologic fiind coordonat de Serviciul Management de caz pentru persoane adulte cu
dizabilități și monitorizare servicii sociale.
(4) Serviciul social ”Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16
Alba Iulia” are o capacitate maximală de 8 beneficiari.
ART. 5 - Principiile care stau la baza acordării serviciului social
Serviciul social ”Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba
Iulia” se organizează şi funcţionează cu respectarea:
a. principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială şi
b. principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia
specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte

internaţionale, în materie, la care România este parte, precum şi în standardele minime
de calitate aplicabile.
Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul ”Locuinţa
Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba Iulia” sunt următoarele:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele
beneficiare;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea
drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de
exerciţiu;
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe,
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a
dezvoltat legături de ataşament atunci când aceștia își manifestă real interesul;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare și
intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcție de resursele umane și
financiare asigurate, în situații de criză și în funcție de particularitățile cazului;
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau,
după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
m) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de
dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
o) colaborarea centrului direct și prin intermediul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba cu serviciul public de asistență socială sau primăriile de
domiciliu ale beneficiarilor/aparținătorilor.
ART. 6 - Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități nr. 16 Alba Iulia sunt: Persoane adulte cu dizabilități încadrate în diferite grade
de handicap cu domiciliul pe raza județului Alba care au Decizie de admitere în ”Locuinţa
Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba Iulia”, act emis de către Comisia
de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba.
(2) Serviciul social ”Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba
Iulia” realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată de
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
”Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba Iulia”
întocmește pentru fiecare beneficiar, un dosar de servicii și dosarul personal al beneficiarului
care conține, cel puțin următoarele documente:
- cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal,
- decizia de admitere, aprobată sau după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în
original,
- recomandare medicală din care rezultă tipul de instituție indicat,
- copie după B.I./C.I., certificat de naștere/căsătorie/deces al aparținătorului,
- copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap,
- adeverință de venit de la Administrația Financiară,
- contractul de furnizare servicii, semnat de părți, în original,
- documente doveditoare a situației locative,

- ultimul talon de pensie, dacă este cazul,
- anchetă socială și planul de servicii,
- angajament de plată – după caz,
- investigații paraclinice cu rezultat favorabil integrării în comunitate.
(3) Serviciul social ”Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16
Alba Iulia” în baza Procedurii proprii de încetare/sistare a serviciilor, stabilește și aduce la
cunoștința beneficiarilor condițiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă determinată.
Principalele situații în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către
beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele:

la cererea beneficiarului/reprezentantului legal,

la cererea reprezentatului legal al beneficiarului lipsit de discernământ,

transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidențial/altă instituție,
la cererea scrisă a beneficiarului sau după caz, a reprezentantului său legal,

la recomandarea centrului rezidențial care nu mai are capacitatea de a acorda
toate serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului,

în cazul închiderii centrului rezidențial,

în caz de deces al beneficiarului,

când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiari/reprezentantul
legal al acestuia.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuinţa Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba Iulia, au următoarele drepturi:
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin
condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de
exerciţiu;
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilităţi.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuinţa Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba Iulia, au următoarele obligaţii:
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială,
medicală şi economică;
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligaţiilor asumate prin
contractul de furnizare de servicii.
ART. 7 – Principalele funcții ale serviciului social ”Locuinţa Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba Iulia” sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarele activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. îngrijire personală specializată;
4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore;
5. consilierea şi informarea beneficiarilor;
6. dezvoltarea abilităţilor de viaţă;
7. mediere, optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţă;
8. intervenţie în caz de urgenţă;

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. materiale informative;
2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri, Ghidul
Beneficiarului;
3. elaborarea planului de activitate anual;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
5.accesul beneficiarului sau potenţialilor beneficiari de a vizita locuința protejată;
6.informarea beneficiarilor asupra activităţilor locuinţei protejate, serviciilor derulate, proceduri
utilizate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora,
de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
2. prezentarea şi afişarea “Carta drepturilor beneficiarilor“;
3. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor;
4. cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii;
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin
realizarea următoarelor activităţi:
1. asigurarea calității spațiilor destinate recuperării și reabilitării beneficiarilor,
2. asigurarea calității hranei în raport cu resursele financiare,
3. asigurarea logisticii în funcție de nevoile beneficiarilor și resursele furnizorului,
4. formarea și autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea empatică și
motivația personalului,
ART. 8 - Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) 1. Serviciul social ”Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16
Alba Iulia” funcţionează cu un număr de 8 posturi total personal, conform prevederilor
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 08.05.2018, din care:
a) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi auxiliar
aprobat: 8 posturi ;
b) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire
aprobat: 0
c) voluntari: 0
2. Personalul de specialitate reprezintă 100% din totalul personalului.
3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 8.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1 la 1, conform HG nr. 867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor – cadru de
organizare și funcționare a serviciilor sociale.
(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a Locuinței
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba Iulia și gestionarea bunurilor aflate
în patrimonial acesteia vor fi asigurate de către șeful Centrului Maternal pentru 6 cupluri
mama-copil ”Speranța” Alba Iulia care realizează și comunicarea permanentă cu conducerea
DGASPC Alba.
(4) Metodologic activitatea serviciului social ”Locuinţa Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba Iulia” din structura Centrului Maternal pentru 6 cupluri
mama-copil ”Speranța” Alba Iulia este coordonată de către Serviciul Management de caz
pentru persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
(5) Serviciile de nutriție și dietetică sunt asigurate prin încheierea unui contract de
prestări servicii de specialitate.
(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare sociala şi psihologică sunt asigurate de
către specialişti care funcţionează în cadrul centrului sau în structurile specializate ale Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.

ART. 9 - Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi
auxiliar
(1) Personalul de specialitate este format din:
a) infirmier (532103);
b) asistent medical (325901)
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate:
Infirmier- cod COR(532103):
- răspunde direct de calitatea serviciilor oferite beneficiarilor din Locuința Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr.16 Alba Iulia;
- supraveghează cu atenţie şi în mod permanent asistaţii din secţie, răspunde pentru
securitatea vieţii asistaţilor şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât îşi desfăşoară
activitatea;
- îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistenţilor medicali ;
- urmăreşte permanent starea psihică şi fizică a asistaţilor şi sesizează conducerea unităţii
sau, după caz, asistentul medical,medicul, psihologul privind orice modificare a stării de
sănătate a asistaţilor în cel mai scurt timp;
- are obligaţia să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de
nevoie;
- însoţeşte asistaţii la aplicarea tratamentelor, a procedurilor, la internarea în spitale sau la
consult de specialitate atunci când este cazul;
- încurajează dezvoltarea autonomiei asistaţilor şi a autonomiei acestora;
- asigură realizarea activităţilor stabilite în Planul Individualizat de Intervenție a căror
responsabilitate îi revine;
- pregătesc paturile şi schimbă lenjeria persoanelor internate;
- efectuează sau participă la efectuarea toaletei zilnice a persoanelor internate imobilizate,
ori de câte ori este nevoie, cu respectarea normelor de igienă;
- efectuează activităţi de destindere şi recuperare împreună cu asistentul social;
- supraveghează şi identifică persoanele care intră în locuinţa protejată şi ies din aceasta
şi consemnează aceste evenimente în scris în Registrul de predare – primire a turei;
Asistent medical Cod COR (325901)
- Preia noii beneficiari și acționează pentru acomodarea acestora la condițiile de cazare și
îi informează cu privire la conținutul Regulamentului de organizare și funcționare al Locuinței,
- Administrează medicația, efectuează sau urmărește, după caz, aplicarea tratamentelor
medicale și regimurilor dietetice recomandate la externarea din unitățile sanitare cu paturi
cuprinse în bilete de externare, scrisori medicale, planuri de recuperare, planuri de îngrijire și
tratament și altele asemenea;
- Verifică probele de alimente și le etichetează corespunzător;
- Răspunde de îngrijirea persoanelor supravegheate;
- Participă la întocmirea raportului de evaluare a beneficiarilor;
- Semnalează medicului de familie aspectele deosebite cu privire la evoluția stării de
sănătate a beneficiarilor;
- Acordă beneficiarilor primul ajutor în caz de urgență și solicită serviciul de ambulanță
cât mai repede posibil;
- Participă la întocmirea meniului săptămânal;
- Asigură documentația medicală pentru cazurile care necesită îngrijire spitalicească;
- Cunoaște și aplică normele de securitate, manipulare și descărcare a medicamentelor cu
regim special;
- Informează șeful ierarhic superior asupra situațiilor deosebite;
- În caz de deces a unui beneficiar inventariază obiectele personale ale acestuia și
informează de urgență șeful ierarhic superior;
- Se integrează în graficul de lucru pe ture stabilit de conducerea centrului și efectuează
verbal și în scris preluarea și predarea fiecărui beneficiar și a serviciului în cadrul raportului de
tură, precum și medicamentele existente la aparatul de urgență, asigurând justificarea lor;
- Supraveghează colectarea materialelor și instrumentarului de unică folosință utilizat și
urmărește colectarea acestora în vederea distrugerii;

- Anunță de urgență șeful ierarhic superior cu privire la orice incident produs în centru și
organele abilitate în cazul producerii unor evenimente deosebite;
- Respectă confidențialitatea informațiilor obținute prin exercitarea profesiei și codul de
etică al asistentului medical;
- Respectă reglementările în vigoare referitoare la prevenirea, controlul și combaterea
infecțiilor;
- Respectă normele de protecție a muncii și cele de prevenire și stingere a incendiilor;
ART. 10 - Finanţarea serviciului
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
ART. 11. (1) Prezentul regulament constituie anexă a regulamentului de organizare și
funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2) modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a Consiliului Județean
Alba.
ART. 12. La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 126/08.05.2018
privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și
funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba își încetează
aplicabilitatea prevederile anexei nr. 31 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 63/28.04.2016
privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din
subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Director executiv
Liliana NEGRUŢ

Anexa nr. 28 la Regulamentul de organizare și funcționare al
Direcției generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
REGULAMENT
de organizare şi funcționare a serviciului social cu cazare:
LOCUINŢA PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI NR.
17 SÂNCRAI
Art.1-Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcționare este un document propriu al Serviciului
Social Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.152/20014, prin care a fost înființat.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele
beneficiare, cât şi pentru angajații locuinței protejate şi, după caz, pentru membrii familiei
beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.
Art.2 -Identificarea serviciului social
Serviciul Social - Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17
Sâncrai, cod serviciu social 8790CR-D-VII, maxim protejată, cu sediul în mun.Aiud, sat
Sâncrai, str. Avântului, nr. 24, jud. Alba, este înființată şi administrată de furnizorul Direcția
Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului, acreditat conform Certificatului de
acreditare seria AF nr . 000020 din 10.04.2014.
Art. 3-Scopul serviciului social
Scopul Serviciului Social - Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
nr. 17 Sâncrai – maxim protejată este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilități aflate în
situații de dificultate socială, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, servicii de găzduire,
îngrijire personală, asistență pentru sănătate, recuperare reabilitare funcțională, promovarea
unui stil de viață independent și activ informare, evaluare a nevoilor, integrare/reintegrare
socială persoanelor adulte cu dizabilități în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii
și combaterii riscului de excluziune social, promovării incluziunii sociale şi creșterii calității
vieții.
Art.4-Cadrul legal de înființare, organizare şi funcționare
(1) Serviciul Social - Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17
Sâncrai funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a
serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și
completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte
normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil este Ordinul ministerului muncii, familiei
protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 67 din 21 ianuarie 2015 privind aprobarea
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciile sociale, destinate persoane
adulte cu dizabilități.
(3) Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai este
înființată în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 152/2014 ca serviciu de tip rezidențial
organizat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în
regim de componentă funcțională a acesteia, fără personalitate juridică, este subordonată
administrativ Casei de Tip Familial nr. 8 Sâncrai, metodologic fiind coordonată de Serviciul
Management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități și Monitorizare Servicii Sociale.
(4) Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai are o
capacitate maximală de 8 beneficiari.
Art. 5-Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1)
Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai se
organizează și funcționează cu respectarea :
a) principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială,
b) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute
în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în
celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și
în standardele minime de calitate aplicabile.
Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " Locuința
Protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 17 Sâncrai” sunt următoarele:
 respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește
egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și
demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire
la persoanele beneficiare;
 asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;
 deschiderea către comunitate;
 asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor
lor;
 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate
a unui personal mixt;
 ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ţinându -se
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de
exercițiu ;
 facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după
caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane față de care acesta a
dezvoltat legături de atașament, atunci când aceștia își manifestă real interesul;
 promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare și
intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcție de resursele umane și
financiare asigurate, în situații de criză și în funcție de particularitățile cazului;
 preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după
caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza
potențialului şi abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;
 încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a
acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;
 asigurarea confidențialității şi a eticii profesionale;
 primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor
capacități de integrare socială şi implicarea activă în soluționarea situațiilor de
dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 colaborarea centrului direct și prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba cu serviciul public de asistență socială sau primăriile de
domiciliu ale beneficiarilor/aparținătorilor.

Art.6 -Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Locuința Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai sunt: persoane adulte cu dizabilități încadrate în diferite
grade de handicap cu domiciliul pe raza județului Alba care au Decizie de admitere în
Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai, act emis de către
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba.
(2) Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai realizează
admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată de Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba .
(3) Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai întocmește,
pentru fiecare beneficiar, un dosar de servicii și dosarul personal al beneficiarului care conține,
cel puțin, următoarele documente:
 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal;

 decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul
furnizorului, în original;
 recomandare medicală din care rezulta tipul de instituție indicat;
 copie după b.i/c.i , certificat de naștere/căsătorie/ deces al aparținătorului;
 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 adeverință de venit de la Administrația financiară;
 contractul de furnizare servicii, semnat de părți, în original;
 documente doveditoare a situației locative;
 ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
 anchetă socială și planul de servicii
 angajament de plată- după caz
 investigații paraclinice cu rezultat favorabil integrării in comunitate.
(4) Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai în baza
Procedurii proprii de încetare/sistare a serviciilor stabilește şi aduce la cunoștința
beneficiarilor condițiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă determinată.
(5) Principalele situații în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către
beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele :
 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal.
 la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ
 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidențial/altă instituție, la cererea
scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
 la recomandarea centrului rezidențial care nu mai are capacitatea de a acorda toate serviciile
corespunzătoare nevoilor beneficiarului;
 în cazul închiderii centrului rezidențial,
 în caz de deces al beneficiarului;
 când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul legal al
acestuia.
(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuința Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai au următoarele drepturi:
a) să li se respecte drepturile şi libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă,
sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la
luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;
c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate şi primite;
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile
care au generat situația de dificultate;
e) să fie protejați de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieții intime;
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilități.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuința Protejată pentru
persoane adulte cu dizabilități nr. 17 Sâncrai au următoarele obligații:
a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală
şi economică;
b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate,
în funcție de tipul serviciului şi de situația lor materială;
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;
e) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligațiilor asumate prin
contractul de furnizare de servicii.
Art.7- Principalele funcții ale Locuinței Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr.
17 Sâncrai sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarele activități:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. îngrijire personală specializată
4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore ;
5. consilierea şi informarea beneficiarilor ;
6. dezvoltarea abilităților de viață;
7. mediere, optimizarea relațiilor sociale ale beneficiarilor în locuință;
8. intervenție în caz de urgență ;
b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:
1. materiale informative;
2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri, Ghidul
Beneficiarului;
3. elaborarea planului de activitate anual;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
5.accesul beneficiarului sau potențialilor beneficiari de a vizita locuința protejată;
6.informarea beneficiarilor asupra activităților locuinței protejate, serviciilor derulate,
proceduri utilizate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situațiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:
1.respectarea drepturilor şi a demnității omului;
2. prezentarea şi afișarea “Carta drepturilor beneficiarilor “
3. îmbunătățirea continuă a calității serviciilor;
4.cooperarea şi parteneriatul cu alte instituții ;
d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale locuinței protejate prin
realizarea următoarelor activități:
1. asigurarea calității spațiilor destinate recuperării şi reabilitării beneficiarilor;
2. asigurarea calității hranei în raport cu resursele financiare;
3. asigurarea logisticii în funcție de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului;
4. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea empatică
şi motivația personalului;
Art.8 - Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) 1.Locuința Protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 17 Sâncrai
funcționează cu un număr de 8 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean
Alba nr._____ din_________, din care:
a) personal de specialitate de îngrijire şi asistență, personal de specialitate şi auxiliar aprobat: 7
posturi ;
b) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere reparații, deservire aprobat: 1
2. Personalul de specialitate reprezintă 88% din totalul personalului.
3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 8 posturi, prevăzut
în Statul de Funcții aprobat.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1, conform HG nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale precum si a regulamentelor - cadru de organizare şi
funcționare a serviciilor sociale
(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activității curente a Locuinței
Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai şi gestionarea bunurilor aflate
în patrimoniul acesteia vor fi asigurate de către Casa de Tip Familial Nr. 8 Sâncrai, care

realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba;
(4) Metodologic activitatea Locuinței Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
nr. 17 Sâncrai din structura Casei de Tip Familia nr. 8 Sâncrai este coordonată de către
Serviciul management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități din cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Alba.
(5)Serviciile de nutriție si dietetica sunt asigurate prin încheierea unui contract de
prestări servicii de specialitate
(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare sociala si psihologica sunt asigurate de
către specialiștii care funcționează in cadrul serviciului sau în structurile specializate ale
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
Art. 9-Personalul de specialitate de îngrijire şi asistență. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este compus din:
a) infirmier (532103);
Atribuţii ale personalului de specialitate:
b) Infirmier
-

-

supraveghează cu atenție şi în mod permanent asistații, răspunde pentru securitatea vieții
asistaților şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât își desfășoară activitatea;
urmărește permanent starea psihică şi fizică a asistaților şi sesizează conducerea unității
sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de
sănătate a asistaților în cel mai scurt timp;
are obligația să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de
nevoie;
însoțește asistații la aplicarea tratamentelor, a procedurilor, la internarea în spitale sau la
consult de specialitate atunci când este cazul;
încurajează dezvoltarea autonomiei asistaților;
efectuează sau participă la efectuarea toaletei zilnice a persoanelor mobilizate, ori de câte
ori este nevoie, cu respectarea normelor de igienă;
acordă sprijin persoanelor pentru efectuarea toaletei zilnice;
acordă sprijin persoanelor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice (ploscă, urinar, tăvițe
renale şi altele asemenea);
Art.10-Finanţarea locuinței protejate

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanțarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcției Generale de
Asistenta Sociala si Protecția Copilului Alba.
Art.11 (1) prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare și
funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2) Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a Consiliului
Județean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Director executiv
Liliana NEGRUŢ

Anexa nr. 32 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare:
LOCUINŢA PROTEJATĂ
PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI
NR. 10 CRICĂU
ART.1-Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului
Social Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău, aprobat conform
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.118/2006 prin care a fost înfiinţat.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele
beneficiare, cât şi pentru angajaţii locuinţei protejate şi, după caz, pentru membrii familiei
beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ART.2 -Identificarea serviciului social
Serviciul Social - Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10
Cricău, cod serviciu social 8790CR-D-VII, maxim protejată cu sediul în loc. Cricău, str.
Principală, nr. 302, jud. Alba, este înfiinţată şi administrată de furnizorul Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF
nr . 000020 din 10.04.2014.
ART. 3-Scopul serviciului social
Scopul Serviciului Social - Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 10 Cricău – maxim protejată este de a acorda persoanelor adulte cu
dizabilităţi aflate în situaţii de dificultate socială, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate,
servicii de găzduire, îngrijire personală, asistenţă pentru sănătate, recuperare reabilitare
funcţională, promovarea unui stil de viaţă independent şi activ informare, evaluare a nevoilor,
integrare/reintegrare socială persoanelor adulte cu dizabilităţi în vederea depăşirii situaţiilor de
dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune social, promovării incluziunii sociale
şi creşterii calităţii vieţii.
ART.4-Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul Social - Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10
Cricău funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a
serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr.
448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte
normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil este Ordinul ministrului muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 67 din 21 ianuarie 2015 privind aprobarea
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilităţi, emis de Ministerul Muncii, Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice, Anexa 2.
(3) Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău este
înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 118/2006 ca serviciu de tip rezidenţial
organizat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în
regim de componentă funcţională a acesteia, fără personalitate juridică, este subordonată
administrativ Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi Galda de Jos, metodologic fiind coordonată de Serviciul Management de caz
pentru persoane adulte cu dizabilități și Monitorizare Servicii Sociale.
(4) Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău are o
capacitate maximă de 6 beneficiari.
ART. 5 - Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(3) Serviciul social Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău
se organizează şi funcţionează cu respectarea:
c) principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, şi
d) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte

internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de
calitate aplicabile. Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul
Locuinţei Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău sunt următoarele:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele
beneficiare;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea
drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându -se
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de
exerciţiu ;
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe,
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a
dezvoltat legături de ataşament, atunci când aceştia îşi manifestă real interesul
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare şi
intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcţie de resursele umane şi
financiare asigurate, în situaţii de criză şi în funcţie de particularităţile cazului
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau,
după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
n) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de
dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
o) colaborarea centrului direct şi prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba cu serviciul public de asistenţă socială sau primăriile de
domiciliu ale beneficiarilor/aparţinătorilor.

ART.6 -Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Locuinţa Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău sunt: Persoane adulte cu dizabilităţi încadrate în diferite
grade de handicap cu domiciliul pe raza judeţului Alba care au Decizie de admitere în
Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău, act emis de către
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba.
(2) Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău realizează
admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată de Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba .
(3) Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău întocmeşte,
pentru fiecare beneficiar, un dosar de servicii şi dosarul personal al beneficiarului care conţine,
cel puţin, următoarele documente:
- cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal;
- decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în
original;
- recomandare medicală din care rezulta tipul de instituţie indicat;
- copie după B.I./C.I., certificat de naştere/căsătorie/ deces al aparţinătorului;
- copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
- adeverinţă de venit de la Administraţia financiară;
- contractul de furnizare servicii, semnat de părţi, în original;

- documente doveditoare a situaţiei locative;
- ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
- anchetă socială şi planul de servicii
- angajament de plată- după caz
- investigaţii paraclinice cu rezultat favorabil integrării în comunitate.
(4) Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău în baza
Procedurii proprii de încetare/sistare a serviciilor stabileşte şi aduce la cunoştinţa
beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă determinată.
(5) Principalele situaţii în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către
beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele :

la cererea beneficiarului/reprezentantului legal.

la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ

transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie,
la cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;

la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda
toate serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului;

în cazul închiderii centrului rezidenţial,

în caz de deces al beneficiarului;

când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul
legal al acestuia.
(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuinţa Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău au următoarele drepturi:
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă,
sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la
luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile
care au generat situaţia de dificultate;
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilităţi.
(7) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuinţa Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău au următoarele obligaţii:
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală
şi economică;
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate,
în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligaţiilor asumate prin
contractul de furnizare de servicii.
ART.7- Principalele funcţii şi activităţi ale Locuinţei Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 10 Cricău sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarele activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. îngrijire personală specializată
4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore;
5. consilierea şi informarea beneficiarilor;
6. dezvoltarea abilităţilor de viaţă;

7. mediere, optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţă;
8. intervenţie în caz de urgenta;
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. materiale informative;
2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri, Ghidul
Beneficiarului;
3. elaborarea planului de activitate anual;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
5.accesul beneficiarului sau potenţialilor beneficiari de a vizita locuinţa protejată;
6.informarea beneficiarilor asupra activităţilor locuinţei protejate, serviciilor derulate,
proceduri utilizate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1.respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
2. prezentarea şi afişarea ,,Carta drepturilor beneficiarilor,,
3. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor;
4.cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii;
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a
serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale locuinţei protejate
prin realizarea următoarelor activităţi:
1. asigurarea calităţii spaţiilor destinate recuperării şi reabilitării beneficiarilor;
2. asigurarea calităţii hranei în raport cu resursele financiare;
3. asigurarea logisticii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului;
4. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea
empatică şi motivaţia personalului;
ART.8 - Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1)1. Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău
funcţionează cu un număr de 6 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr.126 din 8 mai 2018, din care:
a) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi auxiliar aprobat: 6
posturi
b) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere reparaţii, deservire aprobat: 0
2. Personalul de specialitate reprezintă 100% din totalul personalului.
3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 6 posturi, prevăzut
în Statul de Funcţii aprobat.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1, conform HG nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale precum si a regulamentelor- cadru de organizare si
functionare a serviciilor sociale.
(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a Locuinţei
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău şi gestionarea bunurilor aflate în
patrimoniul acesteia vor fi asigurate de către Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Galda de Jos, care realizează şi
comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba;
(4) Metodologic activitatea Locuinţei Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi
nr. 10 Cricău din structura Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru persoane adulte cu
dizabilităţi Galda de Jos este coordonată de către Serviciul Management de caz pentru
persoane adulte cu dizabilități și Monitorizare Servicii Sociale din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
(5)Serviciile de nutriţie si dietetica sunt asigurate prin încheierea unui contract de
prestări servicii de specialitate

(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare socială şi psihologică sunt asigurate de
către specialiştii care funcţionează în cadrul serviciului sau în structurile specializate ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
ART.9-Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi
auxiliar
(1) Personalul de specialitate poate fi:
a) infirmier(532103);
b) asistent social; (263501)
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: infirmier
1. supraveghează cu atenţie şi în mod permanent asistaţii, răspunde pentru securitatea
vieţii asistaţilor şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât îşi desfăşoară
activitatea;
2. urmăreşte permanent starea psihică şi fizică a asistaţilor şi sesizează conducerea unităţii
sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării
de sănătate a asistaţilor în cel mai scurt timp;
3. are obligaţia să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de
nevoie;
4. însoţeşte asistaţii la aplicarea tratamentelor, a procedurilor, la internarea în spitale sau
la consult de specialitate atunci când este cazul;
5. încurajează dezvoltarea autonomiei asistaţilor;
6. efectuează sau participă la efectuarea toaletei zilnice a persoanelor mobilizate, ori de
câte ori este nevoie, cu respectarea normelor de igienă;
7. acordă sprijin persoanelor pentru efectuarea toaletei zilnice;
8. acordă sprijin persoanelor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice (ploscă, urinar, tăviţe
renale şi altele asemenea);
9. Asistent social
- realizează comunicarea între asistaţi şi personalul care deserveşte serviciul social;
- depistează şi rezolvă problemele de integrarea a asistaţilor în colectivitate;
- ajută şi consiliază asistaţii în rezolvarea problemelor personale;
- ţine evidenta, urmăreşte şi completează la zi dosarele asistaţilor cu actele necesare;
- aduce zilnic la cunoştinţa conducerii serviciului situaţiile deosebite apărute privind
relaţiile dintre asistaţi şi dintre asistaţi şi personal;
- consiliază asistaţii şi îi îndrumă în vederea obţinerii de informaţii utile privind
drepturile personale;
- organizează programe recreative şi de dezvoltare personală pentru persoanele asistate
din centrul de recuperare;
- păstrează şi gestionează bunurile de valoare ale asistaţilor lipsiţi de discernământ pe
care le utilizează numai în folosul acestora;
ART.10-Finanţarea locuinţei protejate
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului rezidenţial se realizează prin bugetul Direcţiei
Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Alba.
ART. 11. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare și
funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2). Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre de a
Consiliului Județean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Director executiv
Liliana NEGRUŢ

Anexa nr. 33 la Regulamentul de organizare și funcționare al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare:
CENTRU DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ
PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI GÂRBOVA
Art. 1 Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al
serviciului social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
Gârbova, aprobat prin Hotărârii Consiliului Județean Alba nr 198/18.11.2004, prin care a
fost înființat.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele
beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,
reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
Art. 2 Identificarea Serviciului Social
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova, cod
serviciu social 8790 CR-D-I, situat in Com. Gârbova, sat. Gârbova, str. I.Creanga, nr. 473, jud.
Alba, cod 517305, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului ALBA, acreditat conform Certificatului de acreditare seria. AF
nr. 000020/10.04.2014.
Art.3 Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități Gârbova este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situații de
dificultate socială, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, servicii de găzduire, îngrijire
personală, asistență pentru sănătate, recuperare reabilitare funcțională, promovarea unui stil de
viață independent și activ informare, evaluare a nevoilor, integrare/reintegrare socială
persoanelor adulte cu dizabilități în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi
combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii
vieţii.
Art. 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul Social - Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3
Gârbova funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare
a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și
completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte
normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil este Ordinul ministerului muncii, familiei
protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 67 din 21 ianuarie 2015 privind aprobarea
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciile sociale, destinate persoane
adulte cu dizabilități.
(3) Serviciul social Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
Gârbova este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 198/18.11.2004 şi
funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
în regim de componentă funcţională a acesteia, fără personalitate juridică. Este condus de către
un șef centru și se subordonează directorului general adjunct pe probleme sociale, metodologic
fiind coordonat de Serviciul Management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități și
monitorizare servicii sociale.
(4) Serviciul social, Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane Adulte cu
Dizabilități Gârbova are o capacitate maximală de 50 beneficiari .

Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(4) Serviciul social Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități Gârbova se organizează şi funcţionează cu respectarea :
a) principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă
socială,
b) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale
prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin
lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte,
precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.
(2)Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul de
Îngrijire şi Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova sunt următoarele:
 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia
şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive
cu privire la persoanele beneficiare;
 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 deschiderea către comunitate;
 asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea
drepturilor lor;
 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt;
 ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia,
ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de
discernământ şi capacitate de exerciţiu ;
 facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor
directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte
persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament, atunci când
aceștia își manifestă real interesul;
 promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare
și intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcție de resursele
umane și financiare asigurate, în situații de criză și în funcție de particularitățile
cazului
 preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie
sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor,
în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării
active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea
situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 colaborarea centrului direct și prin intermediul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba cu serviciul public de asistenţă socială sau
primăriile de domiciliu ale beneficiarilor/aparținătorilor.

Art. 6 Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova sunt persoane adulte cu dizabilităţi încadrate în
diferite grade de handicap cu domiciliul pe raza județului Alba care au Decizie de admitere în
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova, act emis de
către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba.














(5) Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova
realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere
aprobată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba .
(6) Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova
întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, un dosar de servicii și dosarul personal al
beneficiarului care conţine, cel puţin, următoarele documente:
cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal;
decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în
original;
recomandare medicală din care rezulta tipul de insttuţie indicat;
copie după b.i/c.i , certificat de naştere/căsătorie/ deces al aparţinătorului;
copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
adeverinţă de venit de la Administraţia financiară;
contractul de furnizare servicii, semnat de părţi, în original;
documente doveditoare a situaţiei locative;
ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
anchetă socială și planul de servicii
angajament de plată- după caz
investigații paraclinice cu rezultat favorabil integrării in comunitate.

(4) Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova în
baza Procedurii proprii de încetare/sistare a serviciilor stabileşte şi aduce la cunoştinţa
beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă determinată.
(5) Principalele situaţii în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către
beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele :
 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal.
 la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ
 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la
cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
 la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate
serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului;
 în cazul închiderii centrului rezidenţial,
 în caz de deces al beneficiarului;
 când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul legal al
acestuia.
(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova au următoarele drepturi:
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă,
sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la
luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile
care au generat situaţia de dificultate;
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilităţi.
(7) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova au următoarele obligaţii:
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală
şi economică;
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate,
în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligaţiilor asumate prin
contractul de furnizare de servicii.
Art. 7 Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarelor activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. îngrijire personală specializată;
4. asistenta pentru sanatate;
5. consilierea si informarea beneficiarilor ;
6. dezvoltarea abilităţilor de viaţă;
7. mediere, optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în centru;
8. intervenţie în caz de urgenţă.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. materiale informative;
2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Proceduri de Lucru, Ghidul
Beneficiarului;
3. elaborarea planului de activitate anual;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
5. accesul beneficiarului sau potenţialilor beneficiari de a vizita centru;
6. informarea beneficiarilor asupra activităţilor centrului, serviciilor derulate, proceduri
utilizate.
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
2. prezentarea şi afişarea “Carta drepturilor beneficiarilor “
3. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor;
4. cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii .
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale, în limitele standardelor de cost prin
realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova prin realizarea următoarelor
activităţi:
1. asigurarea calității spaților destinate recuperării și reabilitării beneficiarilor;
2. asigurarea calității hranei in raport cu resursele financiare;
3. asigurarea logisticii în funcție de nevoile beneficiarilor și resursele furnizorului
4. formarea și autoformarea continua a personalului, disponibilitatea, capacitatea
empatică și motivația personalului;
Art.8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

(1) 1. Serviciul social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități Gârbova funcţionează cu un număr de 50 posturi total personal, conform
prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr.____/_______ din care:
a) personal de conducere: 1 post;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate: 35 posturi;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire și
auxiliar: 14 posturi;
2.Personalul de specialitate reprezintă 70 % din totalul personalului.
3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 50 posturi
prevăzute în statul de funcții aprobat.
(2)Raportul angajat/beneficiar este de 1/1, conform H.G. nr. 867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum și a reculamentelor- cadru de
organizare și funcționare a serviciilor sociale.
(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a Centrului de
Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova şi gestionarea bunurilor
aflate în patrimoniul acestora vor fi asigurate de către Şeful Centrului de Îngrijire şi Asistenţă
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova, care realizează şi comunicarea permanentă cu
conducerea Direcției Generale de Asisitență Socială și Protecția Copilului Alba;
(4) Metodologic activitatea Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități Gârbova este coordonată de biroul Protecția Persoanelor Adulte cu Handicap și
Managementul Calității Serviciilor pentru Adulți din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba.
(5) Serviciile de nutritie si dietetica sunt asigurate prin incheierea unui contract de
prestari servicii de specialitate.
(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare sociala si psihologica sunt asigurate de
catre specialisti care functioneaza in cadrul centrului sau în structurile specializate ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 9-Personalul de conducere
(1) Conducerea centrului este asigurată de un șef de centru.
(2)Atribuțiile șefului de centru sunt
 asigură și răspunde de coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de
personalul serviciului în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele cu
Adulte cu Dizabilități Gârbova și Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități nr. 3 respectiv 13 Gârbova precum și propune organului competent
sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător
atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale,
codului muncii etc.;
 elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării
obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
 propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și
perfecționare;
 colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale
societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a
instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea
celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 întocmește raportul anual de activitate;
 asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;
 propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului
de personal;
 desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
 ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări
ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
 răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și
dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea
acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a
regulamentului de organizare și funcționare;

 reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu
autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din tara și din străinătate,
precum și în justiție;
 asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de
la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații
ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului
bugetar;
 asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;
 asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
 alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.
Art.10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă
Personalul de specialitate este compus din:
a) psiholog (263411);
Atribuții ale psihologului
 evaluează psihologic și stabilește psihodiagnosticul clinic prin identificarea factorilor
psihologici implicați în tulburare/boală mintală;
 intervenție psihologică clinică primară cu consiliere psihologică primară și psihoterapii
scurte având ca scop controlul primar al factorilor psihologici implicați în sănătate și boală;
 reevaluează periodic starea de progres sau regres a asistaților în vederea menținerii sau
schimbării diagnosticului şi completează, după caz, în fișa de evaluare datele obținute;
 orientează asistații spre diferite activități instructiv terapeutice;
 organizează activități individuale și de grup cu fiecare asistat, psihoterapie, activități de
stimulare psihomotrică sau senzorială;
 efectuează activitatea de psihoprofilaxie şi psihoigienă;
 realizează consilierea individuală şi de grup a asistaților în funcție de nevoile acestora pe
baza unor planuri personalizate;
 respectă personalitatea fiecărui asistat în parte, asigurând confortul psihic necesar
examinării psihologice;
 respectă codul deontologic











b) asistent social (263501);
Atribuții ale asistentului social
realizează comunicarea între asistați şi personalul care deservește serviciul social;
depistează şi rezolvă problemele de integrarea a asistaților în colectivitate;
ajută şi consiliază asistații în rezolvarea problemelor personale;
ține evidenta, urmărește şi completează la zi dosarele asistaților cu actele necesare;
aduce zilnic la cunoștința conducerii serviciului situațiile deosebite apărute privind
relațiile dintre asistați şi dintre asistați şi personal;
consiliază asistații şi îi îndrumă în vederea obținerii de informații utile privind
drepturile personale;
organizează programe recreative şi de dezvoltare personală pentru persoanele
asistate din centrul de recuperare;
organizează şi mediază întâlniri între asistați şi aparținători;
păstrează şi gestionează bunurile de valoare ale asistaților lipsiți de discernământ pe
care le utilizează numai în folosul acestora;
c) asistent medical (325901),
Atribuții ale asistentului medical
 supraveghează continuu starea de sănătate a asistaţilor, şi semnalează medicului aspecte
deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor;
 participă la examinarea de către medici a persoanelor internate, informându-i asupra
stării şi evoluţiei acestora, şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea
tratamentului şi a analizelor medicale, la regimul alimentar şi la igiena persoanelor
respective;

 semnalează medicului cazurile de îmbolnăviri intercurente, asigurând după caz, izolarea
asistaţilor bolnavi;
 îndrumă şi controlează activitatea personalului sanitar din subordine;
 asigură primirea asistaţilor precum şi informarea acestora asupra prevederilor
regulamentului de ordine interioară a serviciului social, referitor la drepturile şi
îndatoririle bolnavilor internaţi;
 participă la derularea activităţilor de supraveghere şi menţinere a sănătăţii prevăzute în
Planul Individualizat de Servicii;
 acordă primul ajutor şi cheamă medicul în situaţii de urgenţă;
 identifică problemele privind îngrijirea persoanelor internate, stabileşte priorităţile,
elaborează şi îndeplineşte planurile de individuale de intervenţie şi evaluează rezultatele
obţinute;
d)infirmieră (532103);
Atribuții ale infirmierului
 supraveghează cu atenție şi în mod permanent asistații, răspunde pentru securitatea vieții
asistaților şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât își desfășoară activitatea;
 urmărește permanent starea psihică şi fizică a asistaților şi sesizează conducerea unității sau,
după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de
sănătate a asistaților în cel mai scurt timp;
 are obligația să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de
nevoie;
 însoțește asistații la aplicarea tratamentelor, a procedurilor, la internarea în spitale sau la
consult de specialitate atunci când este cazul;
 încurajează dezvoltarea autonomiei asistaților;
 efectuează sau participă la efectuarea toaletei zilnice a persoanelor mobilizate, ori de câte ori
este nevoie, cu respectarea normelor de igienă;
 acordă sprijin persoanelor pentru efectuarea toaletei zilnice;
 acordă sprijin persoanelor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice (ploscă, urinar, tăvițe renale
şi altele asemenea);
e) terapeut ocupational (263419)
Atribuții ale terapeutului ocupațional
 elaborează programe de terapie bazate pe prevenirea tulburărilor emoţionale,
comportamentale şi a fenomenelor de inadaptare, împreună cu personalul specializat;
 întocmeşte, împreună cu personalul specializat, programe educaţionale pentru fiecare
beneficiar în funcţie de particularităţile individuale;
 propune şi elaborează programele recreative şi de dezvoltare pentru beneficiari;
 participă la dezvoltarea abilităţilor sociale, emoţionale şi creative ale beneficiarilor;
 ajută beneficiarii într-o aşa manieră încât să permită exercitarea la maximum a autonomiei
personale;
f) masor (325501)
Atribuții ale masorului
 supraveghează în mod continuu starea de sănătate a asistaților pe perioada aplicării
procedurilor de masaj şi semnalează medicului aspecte deosebite cu privire la evoluţia şi
modificările intervenite în îngrijirea bolnavilor;
 asigură sub directa coordonare a medicului urmărirea stării de sănătate şi profilaxia
îmbolnăvirilor, educația pentru sănătate, redarea autonomiei asistaților, efectuarea tehnicilor
şi procedurilor de masaj recomandate de medic;
 execută pe baza prescripțiilor medicale şi a unei planificări, tratamentele, procedurile
medicale şi măsurile de recuperare prin masaj, în vederea recuperării medicale a asistaților;
 informează medicul, la cererea acestuia, despre evoluţia stării de sănătate şi gradul de
recuperare a asistaților şi consemnează procedurile efectuate;
 acordă primul ajutor în caz de urgenta şi cheamă imediat medicul;
 manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine fată de asistat;
 ține evidenta tratamentelor şi procedurilor efectuate;

 se preocupa de aprovizionarea, utilizarea şi justificarea materialelor necesare în efectuarea
activității;
 utilizează şi păstrează în bune condiții aparatura din dotare;
 pregăteşte şi verifică funcționarea aparaturii din dotare, semnalând defecțiunile;
Art. 11 Personalul administrativ
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social:
aprovizionare, mentenanţă, achiziţii.
(2) Personalul de specialitate este compus din:
a) inspector specialitate (242203);
Atribuții ale inspectorului de specialitate
 răspunde de ținerea corectă şi la zi a evidențelor analitice şi sintetice, de înregistrarea în
contabilitate în ordine cronologică a tuturor intrărilor şi ieșirilor şi transferuri de bunuri
din unitate;
 răspunde de confruntarea lunară a evidențelor contabile cu cele din magaziile unității;
 întocmește balanțele analitice lunare la aceste conturi;
 întocmește ”Listele de inventar” cu stocul scriptic, pentru inventarul anual;
 verifică întocmirea corectă şi la timp a actelor primite de la gestionarii de bunuri
prezentându-le totodată pentru controlul financiar preventiv;
 exercită atribuții de control financiar pentru activitățile financiar contabile care impun
acest lucru;
b) şofer (832201);
Atribuții ale șoferului
 cunoaşte şi aplică normele Codului rutier în vigoare;
 întreține și utilizează autovehiculul în condiții optime de funcționare;
 cunoaşte autovehiculul din punct de vedere tehnic şi își îmbogățește cunoștințele
de mecanică auto;
 efectuează cursele numai în baza foilor de parcurs eliberate de conducerea
unității;
 răspunde la cererea conducerii unității, ori de câte ori este solicitat, pentru a
transporta beneficiarii atât în situații de urgență cât și în vederea efectuării unor
activități organizate de conducerea centrului;
 prezintă autovehiculul în bune condiții în vedere efectuării inspecției tehnice
periodice;







c) muncitor calificat bucatar(512001);
Atrubuții ale muncitorului calificat (bucătar)
asigură prepararea meniurilor conform indicațiilor date şi a rețetarului (a cărui
existență este obligatorie);
răspunde de modul de preparare a meniurilor şi de calitatea lor;
răspunde de corecta păstrare a alimentelor;
asigură pregătirea mesei la timp;
răspunde de sterilizarea recipientelor în care se păstrează probele de alimente, de
existența probelor de alimente şi de păstrarea acestora timp de 48 de ore;

d) muncitor calificat lenjereasa(912103);
Atrubuții ale muncitorului calificat (lenjereasă)
 primește de la magazia centrului materialul pentru confecționarea de
cearșafuri, fețe de perne, fețe de masã;
 primește de la spãlãtorie sau de la magazia centrului echipamentul ce
trebuie reparat;
 reparã articolele îmbrãcãminte, lenjerie, echipament, cazarmament care
necesitã astfel de manopere;
 confecționeazã halate, cearșafuri, fețe de pernã, fețe de masã ºi reparã
materialul încredințat;

 rãspunde de cantitatea ºi calitatea lucrãrilor de reparație;

e) muncitor calificat intretinere(752201);
Atrubuții ale muncitorului calificat întreținere
 efectuează verificarea tuturor instalațiilor, utilajelor aflate în funcțiune pentru a
identifica eventualele defecțiuni, pe care le face cunoscute șefului de centru în
vederea luării măsurilor de remediere;
 întocmește necesarul de materiale pentru reparații şi îl înaintează șefului de centru;
 răspunde de aparatele, mijloacele fixe sau obiectele de inventar cu care își
desfășoară activitatea;
 efectuează activitatea de reparații în timp util în așa fel încât să nu prejudicieze
unitatea şi răspunde de activitatea prestată;
 execută lucrări de zugrăvit/vopsit/reparat la solicitarea șefului de centru;
f) muncitor necalificat ( 911201);
Atribuții ale muncitorului necalificat
 curăţă şi îngrijeşte spaţiul gospodăriei anexe;
 aprovizionează cu lemne, apa, legume şi zarzavaturi bucătăria;
 participă alături de angajaţii din sectorul întreţinere la activităţile ce se impun
(zugrăvit, vopsit, reparaţii);
 preia sub inventar obiectele de gospodărie, uneltele (sape, greble, furci, lopeţi);
 dovedeşte corectitudine şi punctualitate în executarea atribuţiilor;
 răspunde de starea de ordine şi curăţenie în sectorul său de activitate;
 efectuează activitatea de tăiere, crăpare a lemnelor la solicitarea coordonatorului
sau sefului de centru;














g) magaziner(432102);
Atribuții ale magazinerului
primește, eliberează, sortează şi conservă, bunurile materiale introduse în magazia
centrului;
primește, eliberează pentru consum alimentele şi materialele numai pe bază de
documente legale întocmite;
respectă concordanța dintre datele înscrise în documentele de însoțire şi cantitățile
existente, la primirea alimentelor şi a materialelor în magazia centrului;
semnează documentele de primire a mărfii în magazia centrului;
solicită ajutorul comisiei de recepție dacă se constată diferențe cantitative fată de datele
înscrise în documentele de însoțire;
h) spălătoreasă(912103);
Atribuții ale spălătoresei
preia de la responsabilii desemnați lenjeria, rufele și articolele de echipament murdare;
asigură dezinfecția lenjeriei înainte de prespălare;
execută spălarea, uscarea şi uscarea lenjeriei asistaților ori de câte ori este nevoie;
predă responsabililor desemnați lenjeria și rufele curate;
primește materialele necesare spălării lenjeriei şi le folosește rațional;
primește inventarul moale murdar pe bază de numărare şi proces verbal;
ART. 11-Finanţarea centrului

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova are în vedere asigurarea resurselor necesare
acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități Gârbova se realizează din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba.

Art. 12. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare și
funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2) Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a Consiliului
Județean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Director executiv
Liliana NEGRUŢ

Anexa nr. 34 la Regulamentul de organizare și funcționare al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția copilului Alba
REGULAMENT
de organizare şi funcționare a serviciului social cu cazare:
LOCUINŢA PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI NR.
13 GÂRBOVA
Art.1-Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcționare este un document propriu al Serviciului
Social Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.218/2009, prin care a fost înființat.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele
beneficiare, cât şi pentru angajații locuinței protejate şi, după caz, pentru membrii familiei
beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.
Art.2 -Identificarea serviciului social
Serviciul Social - Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13
Gârbova, cod serviciu social 8790CR-D-VII, maxim protejată, cu sediul în loc. Gârbova, str.
Ion Creangă, nr. 497, jud. Alba, este înființată şi administrată de furnizorul Direcția Generală
de Asistență Socială şi Protecția Copilului, acreditat conform Certificatului de acreditare seria
AF nr . 000020 din 10.04.2014.
Art. 3-Scopul serviciului social
Scopul Serviciului Social - Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
nr. 13 Gârbova – maxim protejată este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilități aflate în
situații de dificultate socială, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, servicii de găzduire,
îngrijire personală, asistență pentru sănătate, recuperare reabilitare funcțională, promovarea
unui stil de viață independent și activ informare, evaluare a nevoilor, integrare/reintegrare
socială persoanelor adulte cu dizabilități în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii
și combaterii riscului de excluziune social, promovării incluziunii sociale şi creșterii calității
vieții.
Art.4-Cadrul legal de înființare, organizare şi funcționare
(1) Serviciul Social - Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13
Gârbova funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare
a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și
completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte
normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil este Ordinul ministerului muncii, familiei
protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 67 din 21 ianuarie 2015 privind aprobarea
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciile sociale, destinate persoane
adulte cu dizabilități.
(3) Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova este
înființată în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 118/2006 ca serviciu de tip rezidențial
organizat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în
regim de componentă funcțională a acesteia, fără personalitate juridică, este subordonată
administrativ Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
Gârbova, metodologic fiind coordonată de Serviciul Management de caz pentru persoane adulte
cu dizabilități și monitorizare servicii sociale
(4) Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova are o
capacitate maximală de 8 beneficiari.

Art. 5-Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(7)
Serviciul social Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13
Gârbova se organizează și funcționează cu respectarea :
a) principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială,
și
b) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute
în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în
celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și
în standardele minime de calitate aplicabile.
(8) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "
Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova” sunt
următoarele:
 respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește
egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și
demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire
la persoanele beneficiare;
 asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;
 deschiderea către comunitate;
 asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor
lor;
 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate
a unui personal mixt;
 ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ţinându -se
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de
exercițiu ;
 facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după
caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane față de care acesta a
dezvoltat legături de atașament, atunci când aceștia își manifestă real interesul;
 promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare și
intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcție de resursele umane și
financiare asigurate, în situații de criză și în funcție de particularitățile cazului;
 preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după
caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza
potențialului şi abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;
 încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a
acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;
 asigurarea confidențialității şi a eticii profesionale;
 primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor
capacități de integrare socială şi implicarea activă în soluționarea situațiilor de
dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 colaborarea centrului direct și prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba cu serviciul public de asistență socială sau primăriile de
domiciliu ale beneficiarilor/aparținătorilor.

Art.6 -Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Locuința Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova sunt: persoane adulte cu dizabilități încadrate în diferite
grade de handicap cu domiciliul pe raza județului Alba care au Decizie de admitere în
Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova, act emis de către
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba.
(2) Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova realizează
admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată de Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba .

(3) Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova
întocmește, pentru fiecare beneficiar, un dosar de servicii și dosarul personal al beneficiarului
care conține, cel puțin, următoarele documente:
 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal;
 decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în
original;
 recomandare medicală din care rezulta tipul de instituție indicat;
 copie după b.i/c.i , certificat de naștere/căsătorie/ deces al aparținătorului;
 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 adeverință de venit de la Administrația financiară;
 contractul de furnizare servicii, semnat de părți, în original;
 documente doveditoare a situației locative;
 ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
 anchetă socială și planul de servicii
 angajament de plată- după caz
 investigații paraclinice cu rezultat favorabil integrării in comunitate.
(4) Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova în baza
Procedurii proprii de încetare/sistare a serviciilor stabilește şi aduce la cunoștința
beneficiarilor condițiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă determinată.
(5) Principalele situații în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către
beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele :
 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal.
 la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ
 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidențial/altă instituție, la cererea
scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
 la recomandarea centrului rezidențial care nu mai are capacitatea de a acorda toate serviciile
corespunzătoare nevoilor beneficiarului;
 în cazul închiderii centrului rezidențial,
 în caz de deces al beneficiarului;
 când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul legal al
acestuia.
(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuința Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova au următoarele drepturi:
a) să li se respecte drepturile şi libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă,
sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la
luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;
c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate şi primite;
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile
care au generat situația de dificultate;
e) să fie protejați de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieții intime;
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilități.
(7) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuința Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova au următoarele obligații:
a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală
şi economică;
b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate,
în funcție de tipul serviciului şi de situația lor materială;
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;
e) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligațiilor asumate prin
contractul de furnizare de servicii.

Art.7 Principalele funcții ale Locuinței Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități nr. 13 Gârbova sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarele activități:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. îngrijire personală specializată
4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore ;
5. consilierea şi informarea beneficiarilor ;
6. dezvoltarea abilităților de viață;
7. mediere, optimizarea relațiilor sociale ale beneficiarilor în locuință;
8. intervenție în caz de urgență ;
b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:
1. materiale informative;
2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri, Ghidul
Beneficiarului;
3. elaborarea planului de activitate anual;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
5.accesul beneficiarului sau potențialilor beneficiari de a vizita locuința protejată;
6.informarea beneficiarilor asupra activităților locuinței protejate, serviciilor derulate,
proceduri utilizate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situațiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:
1.respectarea drepturilor şi a demnității omului;
2. prezentarea şi afișarea “Carta drepturilor beneficiarilor “
3. îmbunătățirea continuă a calității serviciilor;
4.cooperarea şi parteneriatul cu alte instituții ;
d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale locuinței protejate
prin realizarea următoarelor activități:
1. asigurarea calității spațiilor destinate recuperării şi reabilitării beneficiarilor;
2. asigurarea calității hranei în raport cu resursele financiare;
3. asigurarea logisticii în funcție de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului;
4. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea empatică
şi motivația personalului;
Art.8 - Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) 1. Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova
funcționează cu un număr de 8 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean
Alba nr._____ din_________, din care:
a) personal de specialitate de îngrijire şi asistență, personal de specialitate şi auxiliar aprobat: 8
posturi ;
b) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere reparații, deservire aprobat: 0
2. Personalul de specialitate reprezintă 100% din totalul personalului.
3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 8 posturi, prevăzut
în Statul de Funcții aprobat.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1, conform HG nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale precum si a regulamentelor - cadru de organizare şi
funcționare a serviciilor sociale

(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activității curente a Locuinței
Protejate pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 13 Gârbova şi gestionarea bunurilor aflate
în patrimoniul acesteia vor fi asigurate de către Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități Gârbova, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
(4) Metodologic activitatea Locuinței Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
nr. 13 Gârbova din structura Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități Gârbova este coordonată de către Serviciul management de caz pentru persoane
adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență
Socială şi Protecția Copilului Alba.
(5)Serviciile de nutriție și dietetică sunt asigurate prin încheierea unui contract de
prestări servicii de specialitate
(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare sociala si psihologica sunt asigurate de
către specialiștii care funcționează in cadrul serviciului sau în structurile specializate ale
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
Art.9 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistență. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este compus din:
a) infirmier (532103);
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate:

a) Infirmier
- supraveghează cu atenție şi în mod permanent asistații, răspunde pentru securitatea vieții
asistaților şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât își desfășoară activitatea;
- urmărește permanent starea psihică şi fizică a asistaților şi sesizează conducerea unității
sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de
sănătate a asistaților în cel mai scurt timp;
- are obligația să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de
nevoie;
- însoțește asistații la aplicarea tratamentelor, a procedurilor, la internarea în spitale sau la
consult de specialitate atunci când este cazul;
- încurajează dezvoltarea autonomiei asistaților;
- efectuează sau participă la efectuarea toaletei zilnice a persoanelor mobilizate, ori de câte
ori este nevoie, cu respectarea normelor de igienă;
- acordă sprijin persoanelor pentru efectuarea toaletei zilnice;
acordă sprijin persoanelor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice (ploscă, urinar, tăvițe
renale şi altele asemenea);
Art.10-Finanţarea locuinței protejate
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanțarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcției Generale de
Asistenta Sociala si Protecția Copilului Alba.
Art. 11. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare și
funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2) Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a Consiliului
Județean Alba.
AVIZAT,
PREŞEDINTE,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Director executiv
Liliana NEGRUŢ

Anexa nr. 35 la Regulamentul de organizare și funcționare al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția copilului Alba
REGULAMENT
de organizare şi funcționare a serviciului social cu cazare:
LOCUINŢA PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI NR. 3
GÂRBOVA
ART.1-Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcționare este un document propriu al Serviciului
Social Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.113/2007, prin care a fost înființat.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele
beneficiare, cât şi pentru angajații locuinței protejate şi, după caz, pentru membrii familiei
beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.
ART.2 -Identificarea serviciului social
Serviciul Social - Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3
Gârbova, cod serviciu social 8790CR-D-VII, maxim protejată cu sediul în loc. Gârbova, str.
Ion Creangă, nr. 511, jud. Alba, este înființată şi administrată de furnizorul Direcția Generală
de Asistență Socială şi Protecția Copilului, acreditat conform Certificatului de acreditare seria
AF nr . 000020 din 10.04.2014.
ART. 3-Scopul serviciului social
Scopul Serviciului Social - Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
nr. 3 Gârbova – maxim protejată este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilități aflate în
situații de dificultate socială, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, servicii de găzduire,
îngrijire personală, asistență pentru sănătate, recuperare reabilitare funcțională, promovarea
unui stil de viață independent și activ informare, evaluare a nevoilor, integrare/reintegrare
socială persoanelor adulte cu dizabilități în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii
și combaterii riscului de excluziune social, promovării incluziunii sociale şi creșterii calității
vieții.
ART.4-Cadrul legal de înființare, organizare şi funcționare
(1) Serviciul Social - Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3
Gârbova funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare
a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și
completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte
normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil este Ordinul ministerului muncii, familiei
protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 67 din 21 ianuarie 2015 privind aprobarea
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciile sociale, destinate persoane
adulte cu dizabilități.
(3) Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova este
înființată în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 113/2007 ca serviciu de tip rezidențial
organizat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în
regim de componentă funcțională a acesteia, fără personalitate juridică, este subordonată
administrativ Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
Gârbova, metodologic fiind coordonată de Serviciul Management de caz pentru persoane adulte
cu dizabilități și monitorizare servicii sociale.
(4) Locuința Protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3 Gârbova are o
capacitate maximală de 10 beneficiari.
ART. 5-Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(9)
Serviciul social Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3
Gârbova se organizează și funcționează cu respectarea :
a) principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială,
și
b) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute
în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în
celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și
în standardele minime de calitate aplicabile.
(10) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "
Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova” sunt
următoarele:
 respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește
egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia
și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive
cu privire la persoanele beneficiare;
 asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;
 deschiderea către comunitate;
 asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea
drepturilor lor;
 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt;
 ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia,
ţinându -se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de
discernământ şi capacitate de exercițiu ;
 facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor
directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum şi cu alte
persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament, atunci când
aceștia își manifestă real interesul ;
 promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare
și intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcție de resursele
umane și financiare asigurate, în situații de criză și în funcție de particularitățile
cazului ;
 preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie
sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor,
în baza potențialului şi abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;
 încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării
active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;
 asigurarea confidențialității şi a eticii profesionale;
 primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea
propriilor capacități de integrare socială şi implicarea activă în soluționarea
situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 colaborarea centrului direct și prin intermediul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba cu serviciul public de asistență socială sau
primăriile de domiciliu ale beneficiarilor/aparținătorilor.

ART.6 Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Locuința Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova sunt: persoane adulte cu dizabilități încadrate în diferite
grade de handicap cu domiciliul pe raza județului Alba care au Decizie de admitere în
Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova, act emis de către
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba.
(2) Locuința Protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3 Gârbova realizează
admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată de Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba .

(3) Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova întocmește,
pentru fiecare beneficiar, un dosar de servicii și dosarul personal al beneficiarului care conține,
cel puțin, următoarele documente:
 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal;
 decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în
original;
 recomandare medicală din care rezulta tipul de instituție indicat;
 copie după b.i/c.i , certificat de naștere/căsătorie/ deces al aparținătorului;
 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 adeverință de venit de la Administrația financiară;
 contractul de furnizare servicii, semnat de părți, în original;
 documente doveditoare a situației locative;
 ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
 anchetă socială și planul de servicii
 angajament de plată- după caz
 investigații paraclinice cu rezultat favorabil integrării in comunitate.
(4) Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova în baza
Procedurii proprii de încetare/sistare a serviciilor stabilește şi aduce la cunoștința
beneficiarilor condițiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă determinată.
(5) Principalele situații în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către
beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele :
 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal.
 la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ
 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidențial/altă instituție, la cererea
scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
 la recomandarea centrului rezidențial care nu mai are capacitatea de a acorda toate serviciile
corespunzătoare nevoilor beneficiarului;
 în cazul închiderii centrului rezidențial,
 în caz de deces al beneficiarului;
 când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul legal al
acestuia.
(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuința Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova au următoarele drepturi:
a) să li se respecte drepturile şi libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă,
sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la
luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;
c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate şi primite;
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile
care au generat situația de dificultate;
e) să fie protejați de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieții intime;
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilități.
(7) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuința Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova au următoarele obligații:
a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală
şi economică;
b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate,
în funcție de tipul serviciului şi de situația lor materială;
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;
e) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligațiilor asumate prin
contractul de furnizare de servicii.

ART.7 Principalele funcții ale Locuinței
Dizabilități nr. 3 Gârbova sunt următoarele:

Protejată pentru Persoane Adulte cu

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarele activități:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. îngrijire personală specializată
4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore ;
5. consilierea şi informarea beneficiarilor ;
6. dezvoltarea abilităților de viață;
7. mediere, optimizarea relațiilor sociale ale beneficiarilor în locuință;
8. intervenție în caz de urgență ;
b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:
1. materiale informative;
2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri, Ghidul
Beneficiarului;
3. elaborarea planului de activitate anual;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
5.accesul beneficiarului sau potențialilor beneficiari de a vizita locuința protejată;
6.informarea beneficiarilor asupra activităților locuinței protejate, serviciilor derulate,
proceduri utilizate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situațiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:
1.respectarea drepturilor şi a demnității omului;
2. prezentarea şi afișarea “Carta drepturilor beneficiarilor “
3. îmbunătățirea continuă a calității serviciilor;
4.cooperarea şi parteneriatul cu alte instituții ;
d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale locuinței protejate
prin realizarea următoarelor activități:
1. asigurarea calității spațiilor destinate recuperării şi reabilitării beneficiarilor;
2. asigurarea calității hranei în raport cu resursele financiare;
3. asigurarea logisticii în funcție de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului;
4. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea empatică
şi motivația personalului;
Art.8 - Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1).1 Locuința Protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3 Gârbova
funcționează cu un număr de 10 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean
Alba nr._____ din_________, din care:
a) personal de specialitate de îngrijire şi asistență, personal de specialitate şi auxiliar aprobat:
10 posturi ;
b) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere reparații, deservire aprobat: 0
2. Personalul de specialitate reprezintă 100% din totalul personalului.
3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 8 posturi, prevăzut
în Statul de Funcții aprobat.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1, conform HG nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale precum si a regulamentelor - cadru de organizare şi
funcționare a serviciilor sociale

(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activității curente a Locuinței
Protejate pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3 Gârbova şi gestionarea bunurilor aflate în
patrimoniul acesteia vor fi asigurate de către Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane
adulte cu dizabilități Gârbova, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
(4) Metodologic activitatea Locuinței Protejate pentru persoane adulte cu dizabilități nr.
3 Gârbova din structura Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități
Gârbova este coordonată de către Serviciul Management de caz pentru persoane adulte cu
dizabilități și monitorizare servicii sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi
Protecția Copilului Alba.
(5)Serviciile de nutriție și dietetică sunt asigurate prin încheierea unui contract de
prestări servicii de specialitate
(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare socială si psihologică sunt asigurate de
către specialiștii care funcționează în cadrul serviciului sau în structurile specializate ale
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
ART.9-Personalul de specialitate de îngrijire şi asistență. Personal de specialitate şi
auxiliar
Personalul de specialitate este compus din:
a) infirmier (532103);
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate:
a) Infirmier
- supraveghează cu atenție şi în mod permanent asistații, răspunde pentru securitatea vieții
asistaților şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât își desfășoară activitatea;
- urmărește permanent starea psihică şi fizică a asistaților şi sesizează conducerea unității
sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de
sănătate a asistaților în cel mai scurt timp;
- are obligația să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de
nevoie;
- însoțește asistații la aplicarea tratamentelor, a procedurilor, la internarea în spitale sau la
consult de specialitate atunci când este cazul;
- încurajează dezvoltarea autonomiei asistaților;
- efectuează sau participă la efectuarea toaletei zilnice a persoanelor mobilizate, ori de câte
ori este nevoie, cu respectarea normelor de igienă;
- acordă sprijin persoanelor pentru efectuarea toaletei zilnice;
acordă sprijin persoanelor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice (ploscă, urinar, tăvițe
renale şi altele asemenea);
Art. 10-Finanţarea locuinței protejate
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanțarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcției Generale de
Asistenta Sociala si Protecția Copilului Alba.
Art. 11. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare și
funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(3) Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a Consiliului
Județean Alba.
AVIZAT,
PREŞEDINTE,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Director executiv
Liliana NEGRUŢ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcții
al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Consiliul Judeţean Alba, convocat în ședința ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de
funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia;
- raportul de specialitate nr. 20627 din 16 octombrie 2018 al Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- solicitarea nr. 1493 din 12 octombrie 2018 a Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba
Iulia, înregistrată cu nr. 20407 din 12 octombrie 2018 la registratura Consiliului Județean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a şi art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 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 și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel”
Alba Iulia, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 78 din 28 martie 2018 își încetează
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și Managerului Teatrului de
Păpuși „Prichindel” Alba Iulia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia,
Administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcției
gestionarea patrimoniului şi Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 294
Alba Iulia, 16 octombrie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 294/16 octombrie 2018
STAT DE FUNCȚII
AL TEATRULUI DE PĂPUȘI „PRICHINDEL” ALBA IULIA

Nr.
crt.
1

Denumirea funcției
Contabil șef grad II

Nivelul
studiilo
r
S

SERVICIUL ARTISTIC-SCENA
Șef serviciu artistic-scena grad II
S
2
COMPARTIMENTUL ARTISTIC
Actor teatru/ mânuitor păpuși – marionete gradul I
S
3-6
Actor teatru/ mânuitor păpuși – marionete gradul II
S
7-8
S
9-10 Actor teatru/ mânuitor păpuși – marionete debutant
COMPARTIMENTUL SCENA
Regizor
scena
(culise)
gradul I
S
11
*)
Operator lumini gradul IA
S
12
Maestru lumini treapta I
13
Maestru sunet treapta I
14
Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole sau
M;G
15-16
concerte treapta I
COMPARTIMENTUL PRODUCŢIE, APROVIZIONARE, ADMINISTRATIV
17 - Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole sau
M;G
concerte treapta I
18
Muncitor calificat I
M;G
19
Plasator sala
20
Referent I
M
21
COMPARTIMENT MARKETING CULTURAL
Secretar literar gradul IA
S
22
S
23-24 Impresar artistic gradul I
Referent de specialitate gradul II
S
25
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE,
RESURSE UMANE, JURIDIC
Inspector de specialitate gradul IA
S
26
Referent de specialitate gradul IA
S
27
Consilier juridic gradul II
S
28
TOTAL
*

Număr
posturi
1
1
1
8
4
2
2
6
1
1
1
1
2
5
2
1
1
1
4
1
2
1
3
1
1
1
28

În cazul în care persoana, pentru care s-a primit aprobarea nominală de la Ministerul Culturii şi
Identităţii Naţionale pentru a ocupa funcţie corespunzătoare nivelului de studii superioare, nu mai
îndeplinesc criteriile stabilite prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2883/2017,
Teatrul de Păpuşi „Prichindel Alba Iulia” va solicita, în acest sens, modificarea statului de funcţii. Funcţia
de bază este maestru lumini treapta I.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 78 din 28 martie 2018 s-a aprobat Statul
de funcţii al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia.
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, cu adresa nr. 1493 din 12 octombrie 2018,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 20407 din 12 octombrie 2018, a
solicitat modificarea denumirii unor funcții în concordanță cu denumirile funcțiilor prevăzute în
Anexa VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea-cadru nr. 153/2017, urmare a modificărilor aduse
articolului 11 al Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice prin Legea nr. 80 din 28 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor
acte normative şi prorogarea unor termene.
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
organigrama şi statul de funcții ale instituțiilor și serviciilor publice județene din subordine se
aprobă prin hotărâre a consiliului județean, fapt pentru care am inițiat, proiectul de hotărâre,
înregistrat cu nr. 294 din 16 octombrie 2018.

PREȘEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 20627/16.10.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia
Conform art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul
județean are “atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al
consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă regulamentul de
organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul
de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi
serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de
interes judeţean”.
Teatrul de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia a solicitat, prin adresa nr. 1493 din 12
octombrie 2018, aprobarea modificării Statului de funcţii, în concordanţă cu noile denumiri
prevăzute în Anexa VIII cap. II lit. A pct. IV la Legea nr. 153/2017, după cum urmează:
La Compartimentul Marketing cultural: modificarea postului de referent de
specialitate gradul III în referent de specialitate gradul II;
La Compartimentul Financiar-contabilitate, resurse umane, juridic: modificarea
postului de inspector de specialitate gradul I în inspector de specialitate gradul IA şi a postului
de referent de specialitate gradul I în referent de specialitate gradul IA.
Potrivit prevederilor art. 11 alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, „pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie»
din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi
serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se
stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, după caz, …”, iar potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol „nomenclatorul
funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a
administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII …
cap. II lit. A pct. IV.”
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia, înregistrat cu nr. 294 din 16
octombrie 2018.
Şef birou,
Suciu Horaţiu Zaharia

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcții
al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba

Consiliul Judeţean Alba, convocat în ședința ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de
funcţii al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba;
- raportul de specialitate nr. 20665 din 16 octombrie 2018 al Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
- solicitarea nr. 2453 din 15 octombrie 2018 a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba,
înregistrată cu nr. 20592 din 15 octombrie 2018 la registratura Consiliului Județean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 44 alin. 4 şi anexa nr. 1 lit. c din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 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 aprobă modificarea Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga”
Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 200 din 26 iulie 2018 își
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și Managerului Bibliotecii
Judeţene „Lucian Blaga” Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Bibliotecii
Judeţene „Lucian Blaga” Alba, Administratorului public al judeţului Alba, Direcţiei juridică şi
relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Biroului
resurse umane din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 296
Alba Iulia, 16 octombrie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 296/16 octombrie 2018
STAT DE FUNCŢII
al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
Nr.
crt.
1
2-3
4
5
6
7
8-9
10
11-13
14
15
16
17
18
19
20-21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31-32

Denumirea funcţiei

Nivelul
Număr
studiilor
posturi
Contabil şef grad II
S
1
SECŢIA PRELUCRARE CARTE
Bibliotecar gradul IA
S
2
Bibliotecar debutant
S
1
Bibliotecar treapta IA
M
1
SECŢIA COPII
Bibliotecar gradul I
SSD
1
Bibliotecar treapta IA
M
1
SECŢIA ADULŢI
Bibliotecar gradul IA
S
2
Bibliotecar gradul I
SSD
1
SALA DE LECTURĂ
Bibliotecar gradul IA
S
3
Bibliotecar debutant
S
1
SECŢIA METODICĂ ŞI ANIMAŢIE CULTURALĂ
Bibliotecar debutant
S
1
SECŢIA PERIODICE
Bibliotecar debutant
S
1
FILIALA AMPOI
Bibliotecar gradul IA
S
1
FILIALA CETATE
Bibliotecar gradul IA
S
1
FILIALA CENTRU DE ZI
Bibliotecar treapta I
PL
1
SECŢIA INFORMATICĂ
Inginer de sistem gradul IA
S
2
SECŢIA BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIONET
Bibliograf gradul I
S
1
REDACŢIA „DISCOBOLUL”
Secretar de redacţie gradul II
S
1
Tehnoredactor gradul II
S
1
Redactor gradul I
S
1
RESURSE UMANE
Inspector de specialitate gradul IA
S
1
ADMINISTRATIV
Inspector de specialitate gradul IA
S
1
Secretar-dactilograf IA
M
1
DESERVIRE
Muncitor calificat I (Legător carte)
M
1
Şofer I
M
1
Îngrijitor
M
2
TOTAL POSTURI:
32
AVIZAT
PREŞEDINTE,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 200 din 26 iulie 2018 s-a aprobat Statul de
funcţii al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, cu adresa nr. 2453 din 15 octombrie 2018,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20592 din 15 octombrie 2018, a
solicitat modificarea denumirii unor funcții în concordanță cu denumirile funcțiilor prevăzute în
Anexa VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea-cadru nr. 153/2017, urmare a modificărilor aduse
articolului 11 al Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice prin Legea nr. 80 din 28 martie 2018 pentru aprobarea O.U.G. nr. 90/2017 privind unele
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene. De asemenea conducerea bibliotecii, pentru buna desfăşurare a activităţii, a solicitat şi
transformarea unor posturi vacante.
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
organigrama si statul de funcții ale instituțiilor și serviciilor publice județene din subordine se
aprobă prin hotărâre a consiliului județean, motiv pentru care am inițiat, proiectul de hotărâre
înregistrat cu nr. 296 din 16 octombrie 2018.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 20665/16.10.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
Conform art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul județean are
“atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean,
ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor
autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean
şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”.
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 4 din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organigrama și statul de funcții ale
bibliotecii se aprobă de către autoritatea sau instituția finanțatoare.
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba a solicitat, prin adresa nr. 2453 din 15
octombrie 2018, aprobarea modificării Statului de funcţii, astfel:
 Ca urmare a modificării Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:
- La Compartimentul Resurse umane: modificarea funcției de economist specialist IA în
inspector de specialitate gradul IA;
La Compartimentul Administrativ: modificarea
funcţiei de inginer specialist IA în inspector de specialitate gradul IA.
Potrivit prevederilor art. 11 alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, „pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie»
din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile
publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz, …”, iar potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol „nomenclatorul funcţiilor
necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei
publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII … cap. II lit. A pct.
IV.”
 Transformarea unor posturi vacante:
- transformarea postului vacant de bibliotecar treapta IA, cu studii medii de la Secția
Prelucrare carte, în bibliotecar debutant cu studii superioare de lunga durată;
- transformarea postului vacant de bibliotecar gradul I, cu studii superioare de lungă durată
de la Secţia Metodică şi Animaţie culturală în bibliotecar debutant cu studii superioare de
lungă durată.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, înregistrat cu nr. 296 din 16
octombrie 2018.
Şef birou,
Suciu Horaţiu Zaharia

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de
funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia;
- raportul de specialitate nr. 20609 din 15 octombrie 2018 al Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- solicitarea nr. 4886/15 octombrie 2018 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20546/15 octombrie 2018.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a și 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 13 alin. 2 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri public,.
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 41 alin. 2 din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011.
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba
Iulia, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 77 din 28 martie 2018
își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și al Managerului Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia, Administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi
relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Biroului resurse umane din cadrul aparatul
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

Înregistrat cu nr. 283
Alba Iulia, 15 octombrie 2018

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 283/15 octombrie 2018

STAT DE FUNCȚII
AL MUZEULUI NAȚIONAL AL UNIRII ALBA IULIA

Nr.
crt.

Denumirea funcţiei

Nivelul
studiilor

Nr.
posturi

CONDUCERE
1-2
Director general adjunct grad II
S
2
3
Contabil şef grad II
S
1
SECŢIA ARHEOLOGIE – CERCETARE
4
Şef secţie grad II
S
1
5
Cercetător ştiinţific I
S
1
6
Cercetător ştiinţific II
S
1
7-13
Arheolog gradul IA
S
7
14-15
Arheolog gradul I
S
2
16
Desenator artistic treapta IA
M
1
17
Fotograf treapta IA
M
1
CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ*
18
Arheolog gradul II
S
1*
SECŢIA ISTORIE – MUZEOLOGIE, BIBLIOTECĂ ŞI DOCUMENTARE
19
Şef secţie grad II
S
1
20-23
Muzeograf gradul IA
S
4
24-25
Muzeograf gradul I
S
2
26
Muzeograf gradul II
S
1
27
Conservator debutant
S
1
28-29
Bibliotecar gradul IA
S
2
30
Arhivist gradul IA
S
1
SECŢIA MUSEIKON
31
Şef secţie grad II
S
1
32-33
Muzeograf gradul IA
S
2
34
Conservator gradul II
S
1
35
Restaurator gradul IA
S
1
36
Restaurator gradul I
S
1
37
Muncitor calificat I
M
1
38-39
Supraveghetor muzeu
ŞG/M
2
CENTRUL NAŢIONAL DE CONSERVARE – RESTAURARE CARTE VECHE
40
Şef secţie grad II
S
1
41-45
Restaurator gradul IA
S
5
46
Restaurator gradul II
S
1
47-48
Restaurator treapta IA
M
2
49-50
Conservator gradul IA
S
2
51
Conservator gradul I
SSD
1
52
Chimist
S
1
SECŢIA RELAŢII PUBLICE ŞI MARKETING CULTURAL
53
Şef secţie grad II
S
1
54
Traducător gradul I
S
1
55
Sociolog principal
S
1
56
Informatician gradul I
SSD
1
57
Analist (programator) ajutor IA
M
1

58
59

Referent treapta IA
M
1
Arheolog gradul IA
S
1
SUPRAVEGHERE ŞI GESTIUNE PATRIMONIU
60-66
Supraveghetor muzeu
ŞG/M
7
PAZĂ
67-71
Paznic
G/M
5
FINANCIAR – CONTABILITATE
72 -73
Inspector de specialitate gradul II
S
2
74
Casier
M
1
75
Magaziner
M
1
76
Inspector de specialitate gradul IA
S
1
77
Inspector de specialitate gradul I
S
1
78
Referent IA
M
1
ADMINISTRATIV, SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII, P.S.I.
79
Administrator I
M
1
80
Şofer I
M
1
81
Muncitor calificat I (Electrician)
M
1
82
Muncitor calificat I (Lăcătuş)
M
1
83
Muncitor calificat II (Instalator )
Şc.prof.
1
84
Curier
ŞG
1
JURIDIC, RESURSE UMANE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
85
Consilier juridic gradul IA
S
1
86
Inspector de specialitate gradul IA
S
1
AUDIT PUBLIC INTERN
87
Auditor gradul IA
S
1
TOTAL
87
 Postul din cadrul compartimentului cercetare arheologică preventivă va fi ocupat pe
perioadă determinată (pe perioada derulării contractelor).

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții
al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 77 din 28 martie 2018 s-a aprobat Statul de
funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.
Prin adresa nr. 4886/15 octombrie 2018 înregistrată cu nr. 20546/15 octombrie 2018 la
registratura Consiliului Județean Alba, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a solicitat modificarea
Statului de funcții în sensul transformării a două posturi ocupate ca urmare a promovării în grad
profesional a titularilor acestora în conformitate cu prevederile art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri public,. cu modificările şi
completările ulterioare.
Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice se face cu respectarea Regulamentului - cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, aprobat prin H. G. nr. 286/2011.
De asemenea s-a solicitat modificarea denumirii unor funcții, în concordanță denumirile
funcțiilor prevăzute în Anexa VIII cap. II lit. A pct. IV, din Legea - Cadru nr.153/2017, urmare a
modificărilor aduse articolului 11 al Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice prin Legea nr. 80 din 28 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organigrama, statul de
funcţii şi regulamentul de organizare al instituţiilor şi serviciilor publice judeţene din subordine se
aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, fapt pentru care am iniţiat, proiectul de hotărâre,
înregistrat cu nr. 283 din 15 octombrie 2018.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Birou resurse umane
Nr. 20609/15.10.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
consiliul județean are “atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al
consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean” şi “aprobă regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi
funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de
interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Art. 13 alin. 2 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, prevede: „Muzeele şi colecţiile aflate în proprietate publică
se înfiinţează şi se organizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau
locale, a altor autorităţi publice ori instituţii şi funcţionează potrivit regulamentelor proprii de
organizare şi funcţionare, aprobate de autorităţile sau instituţiile tutelare.”
Prin adresa nr. 4886/15.10.2018 Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a solicitat
modificarea Statului de funcții, astfel:
 Ca urmare a promovării în grad imediat superior a personalului:
- la Compartimentul financiar – contabilitate – transformarea unui post ocupat de inspector
de specialitate gradul II în inspector de specialitate gradul I;
- la Compartimentul juridic, resurse umane şi achiziţii publice transformarea unui post
ocupat de inspector de specialitate gradul II în inspector de specialitate gradul I
Articolul 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precizează faptul că: ”În situaţia în care
nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, grade sau
trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este
încadrat într-unul de nivel imediat superior.”
 Secţia relaţii publice şi marketing cultural
- modificarea postului de referent treapta I în post de referent treapta IA- deoarece în luna
iulie 2017 când a avut loc reîncadrarea personalului conform Legii nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, nu s-a
făcut reîncadrarea corespunzător.
 Ca urmare a modificării Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:
La Compartimentul financiar - contabilitate:
- modificarea a două posturi de economist gradul II în inspector de specialitate gradul II;
- modificarea postului de funcţionar în post de magaziner;
- modificarea unui post de inspector de specialitate gradul I în inspector de specialitate
gradul IA;
- modificarea unui post de inspector specialitate gradul III în inspector de specialitate I.
La Compartimentul juridic, resurse umane şi achiziţii publice:
- modificarea unui post de inspector de specialitate gradul I în inspector de specialitate
gradul IA
La Compartimentul audit public intern
- modificarea unui post de auditor gradul I în auditor gradul IA
Potrivit prevederilor art. 11 alin. 1 din Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, „pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie»

din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile
publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz, …”, iar potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol „nomenclatorul funcţiilor necesare
desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale,
precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII … cap. II lit. A pct. IV.”
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, înregistrat cu nr. 283/15 octombrie
2018.
Şef birou,
Horaţiu Zaharia SUCIU
Întocmit,
Niculina HAŢEGAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PRESEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcții
al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
Consiliul Judeţean Alba, convocat în ședința ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de
funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba;
- raportul de specialitate nr. 20558 din 15 octombrie 2018 al Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- solicitarea nr. 2608 din 12 octombrie 2018 a Centrului de Cultură „Augustin Bena”
Alba, înregistrată cu nr. 20458 din 12 octombrie 2018 la registratura Consiliului Județean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a şi art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin.1 lit. c din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Centrului de Cultură „Augustin
Bena” Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 203 din 29 iulie 2018 își
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Centrului de
Cultură „Augustin Bena” Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba,
Administratorului public al judeţului Alba, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei
juridică şi relații publice, Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

Înregistrat cu nr. 281
Alba Iulia, 15 octombrie 2018

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 281/15 octombrie 2018

STAT DE FUNCŢII
AL CENTRULUI DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA

Nivelul
Număr
studiilor
posturi
Contabil şef gradul II
S
1
COMPARTIMENTUL FINANCIAR- CONTABIL
2
Inspector de specialitate gradul IA
S
1
3
Referent treapta I
M
1
4
Inspector de specialitate gradul IA
S
1
5
Referent de specialitate gradul I
S
1
SERVICIUL ŞCOALA DE ARTE ŞI MESTEŞUGURI „AUGUSTIN BENA”
6
Şef serviciu gradul I
S
1
7-8 Instructor treapta II
M
2
9-10 Instructor treapta II (2 cu ½ normă)
M
1
11-14 Expert gradul I
S
4
15
Expert gradul II (1 cu ½ normă)
S
0,5
16-17 Expert gradul II
S
2
18
Instructor treapta III
M
1
SERVICIUL ADMINISTRARE, PROMOVARE ŞI VALORIFICARE
A PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR CULTURAL – ARTISTICE
19
Şef serviciu gradul I
S
1
20
Referent treapta IA
M
1
21
Referent gradul IA
S
1
22
Referent gradul I
S
1
23
Grafician gradul I
S
1
24
Operator sunet gradul I
S
1
25
Şofer I
M
1
26
Muncitor calificat I
1
27-28 Îngrijitor
2
SERVICIUL ANSAMBLUL FOLCLORIC
„AUGUSTIN BENA” AL JUDEŢULUI ALBA
29
Şef serviciu gradul I
S
1
30-31 Solist instrumentist treapta I
M
2
32-34 Artist instrumentist gradul IA
S
3
35
Artist instrumentist gradul IA - acordeon
S
1
36
Artist instrumentist gradul IA - braci
S
1
37-38 Artist instrumentist gradul I
S
2
39
Solist vocal gradul IA
S
1
40-44 Solist vocal treapta I
M
5
45
Consultant artistic gradul IA
S
1
46
Producător delegat gradul I
S
1
COMPARTIMENTUL ORCHESTRA DE CAMERĂ
„AUGUSTIN BENA” A JUDEŢULUI ALBA
47
Concert maestru gradul IA
S
1
48
Solist instrumentist treapta III
M
1
49-50 Artist instrumentist gradul II
S
2
Nr.
crt.
1

Denumirea funcţiei

SERVICIUL FANFARA „AUGUSTIN BENA” A JUDEŢULUI ALBA
51
Şef serviciu gradul I
S
52-56 Instrumentist treapta I (5 cu ½ normă)
M
57
Instrumentist treapta III (1 cu ½ normă)
M
58-61 Artist instrumentist gradul IA (4cu ½ normă)
S
62
Artist instrumentist gradul IA (1cu ½ normă) - trompetă
S
63
Artist instrumentist gradul I (1 cu ½ normă)
S
64
Artist instrumentist gradul II (1cu ½ normă)
S
TOTAL

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

1
2,5
0,5
2
0,5
0,5
0,5
56

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 203 din 26 iulie 2018 au fost aprobate
Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Centrului de
Cultură „Augustin Bena” Alba.
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, cu adresa nr. 2608 din 12 octombrie 2018,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20458 din 12 octombrie 2018 a
solicitat modificarea denumirii unor funcții în concordanță cu denumirile funcțiilor prevăzute în
Anexa VIII cap. II lit. A pct. IV, din Legea - Cadru nr.153/2017, urmare a modificărilor aduse
articolului 11 al Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice prin Legea nr. 80 din 28 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor
acte normative şi prorogarea unor termene.
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
organigrama si statul de funcții ale instituțiilor și serviciilor publice județene din subordine se
aprobă prin hotărâre a consiliului județean, motiv pentru care am inițiat, proiectul de hotărâre
înregistrat cu nr. 281 din 15 octombrie 2018.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 20558/15.10.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
Conform art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul
județean are “atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al
consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă regulamentul de
organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul
de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi
serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de
interes judeţean”.
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba a solicitat, prin adresa nr. 2608 din 12
octombrie 2018 aprobarea modificării Statului de funcţii, în concordanţă cu noile denumiri
prevăzute în Anexa VIII cap. II lit. A pct. IV la Legea -cadru nr. 153/2017, după cum urmează:
La Compartimentul financiar- contabil:
- modificarea postului de economist gradul IA în inspector de săpecialitate gradul IA;
- modificarea postului de referent gradul IA în inspector de specialitate gradul IA ;
- modificarea postului de referent de specialitate gradul II în referent de specialitate
gradul I;
La Serviciul administrare, promovare şi valorificare a produselor şi serviciilor
cultural- artistice
- modificarea postului de muncitor calificat în muncitor calificat I.
Potrivit prevederilor art. 11 alin. 1 din Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
„pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale
«Administraţie» din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din
instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile
de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, după caz, …”, iar potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol
„nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau
autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa
nr. VIII … cap. II lit. A pct. IV.”
Art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare, prevede:
”Autorităţile administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează aşezămintele culturale,
instituţii publice, aprobă pentru acestea, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de
urgenţă:
a) regulamentele de organizare şi funcţionare proprii;
b) numărul de posturi;
c) statul de funcţii;
d) bugetul de venituri şi cheltuieli.”
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, înregistrat cu nr. 281 din 15
octombrie 2018.
Şef birou,
Horaţiu Zaharia SUCIU
Întocmit,
Niculina HAŢEGAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual
din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba,
care ocupă funcţii prevăzute în Anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV
din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul contractual din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, care ocupă
funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul de specialitate nr. 20521 din 15 octombrie 2018 comun, al Direcției
dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba;
Luând în considerare minuta nr. 20326 din 11 octombrie 2018 privind consultarea
organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților
salariaților, organizată pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului din cadrul instituţiilor
şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. lit. a și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 11 alin. 1, art. 11 alin. 2 și art. 38 alin. 3 lit. e din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 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 stabilesc, începând cu data de 1 noiembrie 2018, salariile de bază pentru
personalul contractual din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, care ocupă
funcții prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația locală” din
anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV, ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. (1) În salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcţiile de conducere este
inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim.
(2) Salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcțiile de execuție sunt la
gradaţia 0. Salariile de bază pentru funcțiile de execuție la gradaţiile 1-5 se determină prin
majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi managerului Centrului de
Cultură „Augustin Bena” Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Centrului de
Cultură „Augustin Bena” Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și
bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 274
Alba Iulia, 15 octombrie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 274/15 octombrie 2018

SALARIZAREA
personalului contractual din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba,
care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare
1.) Funcții de conducere
Nr.
crt.
1
2
3
4

Nivelul
studiilor

Funcţia

S

Director
Director adjunct, contabil
şef
Şef serviciu

S
S
S

Şef birou

Salariul
de bază
10735
9918
8265
7429

Notă: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de
vechime în muncă la nivel maxim
2.) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale
Nr.
crt.

Funcţia

1

Auditor

2

Consilier, expert, inspector
de specialitate, referent de
specialitate, inspector
casier

3

Consilier juridic

4

Tehnician-economist,
secretar superior, inspector,
referent, subinginer,
arhivist

5

Referent, arhivar, referent
casier

6

Stenodactilograf, secretardactilograf, dactilograf

Nivelul
studiilor

Gradul

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
SSD
SSD
SSD
SSD
M
M
M
M
M
M;G

gradul I A
gradul I
gradul II
gradul I A
gradul I
gradul II
debutant
gradul I A
gradul I
gradul II
debutant
gradul I A
gradul I
gradul II
debutant
IA
I
II
debutant
IA
I

Salariul
de bază Gradaţia
0
4370
3990
3591
3990
3591
3192
2793
3990
3591
3192
2793
3401
3078
2755
2432
2850
2698
2565
2394
2774
2603

7

Secretar

8

Administrator

9

Şef depozit

10

Casier, magaziner

12

Portar, paznic, manipulant
bunuri, curier
Bucătar, lenjereasă

13

Îngrijitor

14

Şofer

15

Muncitor calificat

16

Muncitor necalificat

11

M;G
M;G
M;G
M
M
M
M
M;G
M;G

debutant
debutant
I
II
I
II
debutant

M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G

debutant
I
II
I
II
III
IV
I
II - fără
sporuri

2432
2603
2432
2774
2603
3040
2774
2774
2603
2432
2432
2432
2050
2774
2432
2774
2603
2432
2280
2147
2050

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 2.) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază
pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit
prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul
contractual din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, care ocupă funcţii
prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

Potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, „pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie»
din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi
serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se
stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la
nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor”.
În baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 385 din 9 octombrie
2018, în cursul lunii octombrie comisia cu atribuții privind consultarea, a convocat
reprezentanţii salariaţilor din cadrul Centrului de Cultură “Augustin Bena” Alba, în vederea
realizării consultării pentru stabilirea salariilor de bază. Consultarea la care au fost prezentate
nivelurile estimate ale salariilor de bază pentru Centrul de Cultură “Augustin Bena” Alba a avut
loc în data de 11 octombrie 2018.
În discuție au fost luate funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din
administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
În propunerea din proiectul de hotărâre, prezentată și reprezentanților salariaților,
stabilirea salariilor s-a făcut şi prin raportare la principiile prevăzute la art. 6 lit. b - f din legea
salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, dar şi ținându-se cont de criteriile
generale prevăzute la art. 8 din actul normativ menționat, precum: cunoştinţe şi experienţă,
complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor, judecata şi impactul deciziilor,
responsabilitate, coordonare şi supervizare, dialog social şi comunicare, condiţii de muncă,
incompatibilităţi şi regimuri speciale.
Nivelul salariilor de bază s-a stabilit, în condiţiile prevăzute la alin. 1 și alin. 2 ale art.
11, cu respectarea întocmai a alin. 4 al acestui articol din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în sensul că salariul de bază cel mai mare nu depăşeşte nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei
de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, care se determină prin înmulţirea coeficienţilor
din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare (anexa nr.
IX, lit. C, pct. 4 din legea sus-menţionată).
Având în vedere cele prezentate mai sus în conformitate cu prevederile Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Consiliului Județean Alba, am iniţiat, proiectul de hotărâre,
înregistrat cu nr. 274 din 15 octombrie 2018.
PREȘEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare și Bugete
Biroul resurse umane
Nr. 20521/15.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul
contractual din cadrul Centrului de Cultură “Augustin Bena” Alba, care ocupă funcţii
prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
Prin proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 274 din 15 octombrie 2018 s-a propus
stabilirea nivelului salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului de
Cultură “Augustin Bena” Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct.
IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
Potrivit art. 7 lit. a din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, „salariul de bază reprezintă suma de
bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcţiei,
gradului/treptei profesionale, gradaţiei, vechimii în specialitate”, iar potrivit lit. e „salariul
lunar cuprinde salariul de bază ... compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, primele,
premiile, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei
categorii de personal din sectorul bugetar.
Conform art. 11 alin. 1 din legea sus-menţionată „... salariile de bază se stabilesc prin
hotărâre a … consiliului judeţean …”, urmând ca sporurile și celelalte componente ale
salariului lunar să fie stabilite potrivit alin. 3 de către ordonatorul de credite, cu respectarea
prevederilor alin. 4 ce prevede faptul că nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși
nivelul indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, și cu respectarea
prevederilor art. 25 alin 1 din aceeași lege ce prevede faptul că ”… pentru instituţiile din
sistemul sanitar …, suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi
indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru
fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, … şi a
indemnizaţiilor lunare, după caz”
Astfel prin hotărâre a consiliului județean se stabilesc salariile de bază ale personalului
contractual din cadrul Centrului de Cultură “Augustin Bena” Alba, personal care ocupă funcţii
prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, art. 11 alin. 1 mai prevede faptul că stabilirea salariilor se face cu
consultarea organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a
reprezentanţilor salariaţilor. În data de 11 octombrie 2018 a avut loc consultarea
reprezentanţilor salariaţilor din cadrul Centrului de Cultură “Augustin Bena” Alba, minuta
consultărilor fiind înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20326/
11.10.2018.
Potrivit art. 3 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 salariile de bază se stabilesc astfel încât să
se asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în
gradații. Pornind de la aceste aspecte pe baza principiilor sistemului de salarizare s-a stabilit
salariul de bază pentru fiecare funcţie din cadrul Centrului de Cultură “Augustin Bena” Alba.
Salariile de bază pentru personalul contractual de execuție din cadrul Centrului de
Cultură “Augustin Bena” Alba, ce ocupă funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia
funcțiilor din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr.
153/2017, sunt stabilite, în anexa la proiectul de hotărâre, la gradaţia 0. Pentru funcțiile de
conducere în salariile de bază este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la
nivel maxim.

Potrivit art. 10 din legea sus-menţionată, salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii,
grade/trepte şi gradaţii. Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5
gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de conducere
pentru care gradaţia este inclusă în salariul de bază.
Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi
cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data
îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele:
a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază cu
cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază
avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază
avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de
bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu
cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.
În proiectul de hotărâre salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de execuție sunt la
gradaţia 0, iar cele prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă
la nivel maxim.
Art. 11 alin. 4 din lege prevede obligativitatea stabilirii veniturilor salariale cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli.

Director executiv,
Marian Florin AITAI

Șef birou,
Horațiu Zaharia SUCIU

Întocmit,
Niculina Haţegan

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual
din cadrul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia,
care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV
din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul contractual din cadrul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, care ocupă funcţii
prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul de specialitate nr. 20540 din 15 octombrie 2018 comun, al Direcției
dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba;
Luând în considerare minuta nr. 20326 din 11 octombrie 2018 privind consultarea
organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților
salariaților, organizată pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului din cadrul instituţiilor
şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. lit. a și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 11 alin. 1, art. 11 alin. 2 și art. 38 alin. 3 lit. e din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 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 stabilesc, începând cu data de 1 noiembrie 2018, salariile de bază pentru
personalul contractual din cadrul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, care ocupă funcții
prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația locală” din anexa
nr. VIII cap. II lit. A pct. IV, ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. (1) În salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcţiile de conducere este
inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim.
(2) Salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcțiile de execuție sunt la
gradaţia 0. Salariile de bază pentru funcțiile de execuție la gradaţiile 1-5 se determină prin
majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi managerului Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete
și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 275
Alba Iulia, 15 octombrie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 275/15 octombrie 2018

SALARIZAREA
personalului contractual din cadrul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia,
care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare
1.) Funcții de conducere
Nr.
crt.
1
2
3
4

Nivelul
studiilor

Funcţia

S

Director
Director adjunct, contabil
şef
Şef serviciu

S
S
S

Şef birou

Salariul
de bază
10735
9918
8265
7429

Notă: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de
vechime în muncă la nivel maxim
2.) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale
Nr.
crt.

Funcţia

1

Auditor

2

Consilier, expert, inspector
de specialitate, referent de
specialitate, inspector
casier

3

Consilier juridic

4

Tehnician-economist,
secretar superior, inspector,
referent, subinginer,
arhivist

5

Referent, arhivar, referent
casier

6

Stenodactilograf, secretardactilograf, dactilograf

Nivelul
studiilor

Gradul

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
SSD
SSD
SSD
SSD
M
M
M
M
M
M;G

gradul I A
gradul I
gradul II
gradul I A
gradul I
gradul II
debutant
gradul I A
gradul I
gradul II
debutant
gradul I A
gradul I
gradul II
debutant
IA
I
II
debutant
IA
I

Salariul
de bază Gradaţia
0
4370
3990
3591
3990
3591
3192
2793
3990
3591
3192
2793
3401
3078
2755
2432
2850
2698
2565
2394
2774
2603

7

Secretar

8

Administrator

9

Şef depozit

10

Casier, magaziner

12

Portar, paznic, manipulant
bunuri, curier
Bucătar, lenjereasă

13

Îngrijitor

14

Şofer

15

Muncitor calificat

16

Muncitor necalificat

11

M;G
M;G
M;G
M
M
M
M
M;G
M;G

debutant
debutant
I
II
I
II
debutant

M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G

debutant
I
II
I
II
III
IV
I
II - fără
sporuri

2432
2603
2432
2774
2603
3040
2774
2774
2603
2432
2432
2432
2050
2774
2432
2774
2603
2432
2280
2147
2050

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 2.) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază
pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit
prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul
contractual din cadrul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, care ocupă funcţii
prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

Potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, „pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie»
din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi
serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se
stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la
nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor”.
În baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 385 din 9 octombrie
2018, în cursul lunii octombrie comisia cu atribuții privind consultarea, a convocat organizaţia
sindicală reprezentativă din cadrul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, în vederea realizării
consultării pentru stabilirea salariilor de bază. Consultarea la care au fost prezentate nivelurile
estimate ale salariilor de bază pentru Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a avut loc în data de
11 octombrie 2018.
În discuție au fost luate funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din
administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
În propunerea din proiectul de hotărâre, prezentată și reprezentanților salariaților,
stabilirea salariilor s-a făcut şi prin raportare la principiile prevăzute la art. 6 lit. b - f din legea
salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, dar şi ținându-se cont de criteriile
generale prevăzute la art. 8 din actul normativ menționat, precum: cunoştinţe şi experienţă,
complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor, judecata şi impactul deciziilor,
responsabilitate, coordonare şi supervizare, dialog social şi comunicare, condiţii de muncă,
incompatibilităţi şi regimuri speciale.
Nivelul salariilor de bază s-a stabilit, în condiţiile prevăzute la alin. 1 și alin. 2 ale art.
11, cu respectarea întocmai a alin. 4 al acestui articol din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în sensul că salariul de bază cel mai mare nu depăşeşte nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei
de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, care se determină prin înmulţirea coeficienţilor
din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare (anexa nr.
IX, lit. C, pct. 4 din legea sus-menţionată).
Având în vedere cele prezentate mai sus în conformitate cu prevederile Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Consiliului Județean Alba, am iniţiat, proiectul de hotărâre,
înregistrat cu nr. 385 din 15 octombrie 2018.
PREȘEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare și Bugete
Biroul resurse umane
Nr. 20540/15.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul
contractual din cadrul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, care ocupă funcţii
prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
Prin proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 275 din 15 octombrie 2018 s-a propus
stabilirea nivelului salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV
din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
Potrivit art. 7 lit. a din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, „salariul de bază reprezintă suma de
bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcţiei,
gradului/treptei profesionale, gradaţiei, vechimii în specialitate”, iar potrivit lit. e „salariul
lunar cuprinde salariul de bază ... compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, primele,
premiile, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei
categorii de personal din sectorul bugetar.
Conform art. 11 alin. 1 din legea sus-menţionată „... salariile de bază se stabilesc prin
hotărâre a … consiliului judeţean …”, urmând ca sporurile și celelalte componente ale
salariului lunar să fie stabilite potrivit alin. 3 de către ordonatorul de credite, cu respectarea
prevederilor alin. 4 ce prevede faptul că nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși
nivelul indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, și cu respectarea
prevederilor art. 25 alin 1 din aceeași lege ce prevede faptul că ”… pentru instituţiile din
sistemul sanitar …, suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi
indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru
fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, … şi a
indemnizaţiilor lunare, după caz”
Astfel prin hotărâre a consiliului județean se stabilesc salariile de bază ale personalului
contractual din cadrul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, personal care ocupă funcţii
prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, art. 11 alin. 1 mai prevede faptul că stabilirea salariilor se face cu
consultarea organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a
reprezentanţilor salariaţilor. În data de 11 octombrie 2018 a avut loc consultarea organizaţiei
sindicale din cadrul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, minuta consultărilor fiind
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20326/ 11.10.2018.
Potrivit art. 3 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 salariile de bază se stabilesc astfel încât să
se asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în
gradații. Pornind de la aceste aspecte pe baza principiilor sistemului de salarizare s-a stabilit
salariul de bază pentru fiecare funcţie din cadrul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.
Salariile de bază pentru personalul contractual de execuție din cadrul Muzeului Naţional
al Unirii Alba Iulia, ce ocupă funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din
administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017, sunt
stabilite, în anexa la proiectul de hotărâre, la gradaţia 0. Pentru funcțiile de conducere în
salariile de bază este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim.
Potrivit art. 10 din legea sus-menţionată, salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii,
grade/trepte şi gradaţii. Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5

gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de conducere
pentru care gradaţia este inclusă în salariul de bază.
Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi
cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data
îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele:
a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază cu
cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază
avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază
avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de
bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu
cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.
În proiectul de hotărâre salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de execuție sunt la
gradaţia 0, iar cele prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă
la nivel maxim.
Art. 11 alin. 4 din lege prevede obligativitatea stabilirii veniturilor salariale cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli.

Director executiv,
Marian Florin AITAI

Șef birou,
Horațiu Zaharia SUCIU

Întocmit,
Niculina Haţegan

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba,
care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV
din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi
cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul de specialitate nr. 20544 din 15 octombrie 2018 comun, al Direcției
dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba;
Luând în considerare minuta nr. 20326 din 11 octombrie 2018 privind consultarea
organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților
salariaților, organizată pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului din cadrul instituţiilor
şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. lit. a și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 11 alin. 1, art. 11 alin. 2 și art. 38 alin. 3 lit. e din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 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 stabilesc, începând cu data de 1 noiembrie 2018, salariile de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba, care ocupă funcții prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia
funcțiilor publice din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III și
„Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A
pct. IV, ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. (1) În salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcţiile de conducere este
inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim.
(2) Salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcțiile de execuție sunt la
gradaţia 0. Salariile de bază pentru funcțiile de execuție la gradaţiile 1-5 se determină prin
majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 248 din 27 iulie 2017 îşi încetează
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorului general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcției juridică și relații publice,
Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 276
Alba Iulia, 15 octombrie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 276 din 15 octombrie 2018
SALARIZAREA
funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A
pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
A. Salarii de bază pentru funcțiile publice
1.) Funcţii publice de conducere
Nivelul
studiilor

Salariu de
bază

Director general*1)
Director general adjunct
Director executiv

S
S
S

13775
12065
11970

Director executiv adjunct
Şef serviciu
Şef birou

S
S
S

11571
9082
8265

Funcţia

Notă: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în
muncă la nivel maxim
2.) Funcţii publice generale de execuţie
Salariul
de bază Funcţia
Gradaţia
0
S
superior
4902
Auditor,
S
principal
4636
S
asistent
4237
S
superior
4503
S
principal
4104
Consilier, consilier juridic, expert,
inspector;
S
asistent
3705
S
debutant
3306
SSD
superior
3857
SSD
principal
3363
Referent de specialitate;
SSD
asistent
2888
SSD
debutant
2394
M
superior
2850
M
principal
2698
Referent;
M
asistent
2565
M
debutant
2394
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 2.) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru
gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor
art. 10 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
Nivelul
Gradul
studiilor profesional

B. Salarii de bază pentru personalul contractual
1.) Funcții de conducere
Nr.
crt.
1

Nivelul
studiilor

Funcţia

Director
Director adjunct, contabil
şef
Şef serviciu

2
3
4

S
S
S
S

Şef birou

Salariul
de bază
10735
9918
8265
7429

Notă: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în
muncă la nivel maxim
2.) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale
Nr.
crt.

Funcţia

1

Auditor

2

Consilier, expert, inspector
de specialitate, referent de
specialitate, inspector
casier

3

Consilier juridic

4

Tehnician-economist,
secretar superior, inspector,
referent, subinginer,
arhivist

5

Referent, arhivar, referent
casier

6

Stenodactilograf, secretardactilograf, dactilograf

7

Secretar

8

Administrator

9

Şef depozit

10

Casier, magaziner

Nivelul
studiilor
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
SSD
SSD
SSD
SSD
M
M
M
M
M
M;G
M;G
M;G
M;G
M
M
M
M
M;G

Gradul
gradul I A
gradul I
gradul II
gradul I A
gradul I
gradul II
debutant
gradul I A
gradul I
gradul II
debutant
gradul I A
gradul I
gradul II
debutant
IA
I
II
debutant
IA
I
debutant
debutant
I
II
I
II

Salariul
de bază Gradaţia
0
4370
3990
3591
3990
3591
3192
2793
3990
3591
3192
2793
3401
3078
2755
2432
2850
2698
2565
2394
2774
2603
2432
2603
2432
2774
2603
3040
2774
2774

M;G

12

Portar, paznic, manipulant
bunuri, curier
Bucătar, lenjereasă

13

Îngrijitor

14

Şofer

15

Muncitor calificat

16

Muncitor necalificat

11

debutant

M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G

debutant
I
II
I
II
III
IV
I
II - fără
sporuri

2603
2432
2432
2432
2050
2774
2432
2774
2603
2432
2280
2147
2050

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 2.) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru
gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor
art. 10 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici
și personalul contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap.
II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare

Potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, „pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din
aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile
publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau,
după caz, a reprezentanţilor salariaţilor”.
În baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 385 din 9 octombrie 2018, în
cursul lunii octombrie comisia cu atribuții privind consultarea, a convocat reprezentanţii salariaţilor
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în vederea realizării
consultării pentru stabilirea salariilor de bază. Consultarea la care au fost prezentate nivelurile
estimate ale salariilor de bază pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba a avut loc în data de 11 octombrie 2018.
În discuție au fost luate funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din
administrația locală” din anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
În propunerea din proiectul de hotărâre, prezentată și reprezentanților salariaților, stabilirea
salariilor s-a făcut şi prin raportare la principiile prevăzute la art. 6 lit. b - f din legea salarizării
unitare a personalului plătit din fonduri publice, dar şi ținându-se cont de criteriile generale
prevăzute la art. 8 din actul normativ menționat, precum: cunoştinţe şi experienţă, complexitate,
creativitate şi diversitate a activităţilor, judecata şi impactul deciziilor, responsabilitate, coordonare
şi supervizare, dialog social şi comunicare, condiţii de muncă, incompatibilităţi şi regimuri speciale.
Nivelul salariilor de bază s-a stabilit, în condiţiile prevăzute la alin. 1 și alin. 2 ale art. 11,
cu respectarea întocmai a alin. 4 al acestui articol din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că
salariul de bază cel mai mare din ierarhie nu depăşeşte nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de
vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, care se determină prin înmulţirea coeficienţilor din
anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare (anexa nr. IX, lit. C,
pct. 4 din legea sus-menţionată).
Având în vedere cele prezentate mai sus în conformitate cu prevederile Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului Județean Alba, am iniţiat, proiectul de hotărâre, înregistrat
cu nr. 276 din 15 octombrie 2018.
PREȘEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare și Bugete
Biroul resurse umane
Nr. 20544/15.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, care ocupă funcţii
prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare
Prin proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 276 din 15 octombrie 2018 s-a propus stabilirea
nivelului salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr.
VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit art. 7 lit. a din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare, „salariul de bază reprezintă suma de bani la
care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcţiei, gradului/treptei
profesionale, gradaţiei, vechimii în specialitate”, iar potrivit lit. e „salariul lunar cuprinde salariul
de bază ... compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum şi
celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei categorii de personal din
sectorul bugetar.
Conform art. 11 alin. 1 din legea sus-menţionată „... salariile de bază se stabilesc prin
hotărâre a … consiliului judeţean …”, urmând ca sporurile și celelalte componente ale salariului
lunar să fie stabilite potrivit alin. 3 de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor alin.
4 ce prevede faptul că nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși nivelul indemnizației
lunare a vicepreședintelui consiliului județean, și cu respectarea prevederilor art. 25 alin 2 din
aceeași lege ce prevede faptul că ”… pentru instituţiile din sistemul sanitar şi de asistenţă
socială…, suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor,
inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator
principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, … şi a indemnizaţiilor
lunare, după caz”
Astfel prin hotărâre a consiliului județean se stabilesc salariile de bază ale personalului din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, personal care ocupă
funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, art. 11 alin. 1 mai prevede faptul că stabilirea salariilor se face cu consultarea
organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor,
motiv pentru care în data de 11 octombrie 2018 a avut loc consultarea reprezentanţilor salariaţilor
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, minuta consultărilor
fiind înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20326/ 11.10.2018.
Potrivit art. 3 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 salariile de bază se stabilesc astfel încât să se
asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații.
Pornind de la aceste aspecte pe baza principiilor sistemului de salarizare s-a stabilit salariul de bază
pentru fiecare funcţie din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Salariile de bază pentru personalul de execuție din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba ce ocupă funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia
funcțiilor din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din
Legea nr. 153/2017, sunt stabilite, în anexa la proiectul de hotărâre, la gradaţia 0. Pentru funcțiile de
conducere în salariile de bază este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel
maxim.

Potrivit art. 10 din legea sus-menţionată, salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii,
grade/trepte şi gradaţii. Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii,
corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de conducere pentru care
gradaţia este inclusă în salariul de bază.
Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi cotele
procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii
condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele:
a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază cu cota
procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu
cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut
cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază
avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota
procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.
În proiectul de hotărâre salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de execuție sunt la
gradaţia 0, iar cele prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la
nivel maxim.
Art. 11 alin. 4 din lege prevede obligativitatea stabilirii veniturilor salariale cu încadrarea în
cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli.

Director executiv,
Marian Florin AITAI

Șef birou,
Horațiu Zaharia SUCIU

Întocmit,
Niculina Haţegan

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul
Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba, care ocupă funcţii
prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba, care
ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul de specialitate nr. 20547 din 15 octombrie 2018 comun, al Direcției
dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba;
Luând în considerare minuta nr. 20326 din 11 octombrie 2018 privind consultarea
organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților
salariaților, organizată pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului din cadrul instituţiilor
şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. lit. a și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 11 alin. 1, art. 11 alin. 2 și art. 38 alin. 3 lit. e din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 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 stabilesc, începând cu data de 1 noiembrie 2018, salariile de bază pentru
personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba, care
ocupă funcții prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația
locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV, ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit
anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. (1) În salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcţiile de conducere este
inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim.
(2) Salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcțiile de execuție sunt la
gradaţia 0. Salariile de bază pentru funcțiile de execuție la gradaţiile 1-5 se determină prin
majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 251 din 27 iulie 2017 îşi încetează
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorului Serviciului
Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Serviciului
Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției
dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 277
Alba Iulia, 15 octombrie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 277/15 octombrie 2018

SALARIZAREA
personalului contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo
Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare
1.) Funcții de conducere
Nr.
crt.
1
2
3
4

Nivelul
studiilor

Funcţia

Director
Director adjunct, contabil
şef
Şef serviciu

S
S
S
S

Şef birou

Salariul
de bază
10735
9918
8265
7429

Notă: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de
vechime în muncă la nivel maxim
2.) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale
Nr.
crt.

Funcţia

1

Auditor

2

Consilier, expert, inspector
de specialitate, referent de
specialitate, inspector
casier

3

Consilier juridic

4

Tehnician-economist,
secretar superior, inspector,
referent, subinginer,
arhivist

5

Referent, arhivar, referent
casier

6

Stenodactilograf, secretardactilograf, dactilograf

7

Secretar

Nivelul
studiilor
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
SSD
SSD
SSD
SSD
M
M
M
M
M
M;G
M;G
M;G

Gradul
gradul I A
gradul I
gradul II
gradul I A
gradul I
gradul II
debutant
gradul I A
gradul I
gradul II
debutant
gradul I A
gradul I
gradul II
debutant
IA
I
II
debutant
IA
I
debutant

Salariul
de bază Gradaţia
0
4370
3990
3591
3990
3591
3192
2793
3990
3591
3192
2793
3401
3078
2755
2432
2850
2698
2565
2394
2774
2603
2432
2603

8

Administrator

9

Şef depozit

10

Casier, magaziner

12

Portar, paznic, manipulant
bunuri, curier
Bucătar, lenjereasă

13

Îngrijitor

14

Şofer

15

Muncitor calificat

16

Muncitor necalificat

11

17

Salvator montan

M;G
M
M
M
M
M;G
M;G

debutant
I
II
I
II
debutant

M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G

debutant
I
II
I
II
III
IV
I
II - fără
sporuri
gradul I
gradul II
gradul III

2432
2774
2603
3040
2774
2774
2603
2432
2432
2432
2050
2774
2432
2774
2603
2432
2280
2147
2050
4294
3705
3230

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 2.) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază
pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit
prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul
contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba, care
ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare

Potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, „pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie»
din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi
serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se
stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la
nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor”.
În baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 385 din 9 octombrie
2018, în cursul lunii octombrie comisia cu atribuții privind consultarea, a convocat
reprezentanţii salariaţilor din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba, în
vederea realizării consultării pentru stabilirea salariilor de bază. Consultarea la care au fost
prezentate nivelurile estimate ale salariilor de bază pentru Serviciului Public Judeţean
Salvamont - Salvaspeo Alba a avut loc în data de 11 octombrie 2018.
În discuție au fost luate funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din
administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
În propunerea din proiectul de hotărâre, prezentată și reprezentanților salariaților,
stabilirea salariilor s-a făcut şi prin raportare la principiile prevăzute la art. 6 lit. b - f din legea
salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, dar şi ținându-se cont de criteriile
generale prevăzute la art. 8 din actul normativ menționat, precum: cunoştinţe şi experienţă,
complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor, judecata şi impactul deciziilor,
responsabilitate, coordonare şi supervizare, dialog social şi comunicare, condiţii de muncă,
incompatibilităţi şi regimuri speciale.
Nivelul salariilor de bază s-a stabilit, în condiţiile prevăzute la alin. 1 și alin. 2 ale art.
11, cu respectarea întocmai a alin. 4 al acestui articol din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în sensul că salariul de bază cel mai mare nu depăşeşte nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei
de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, care se determină prin înmulţirea coeficienţilor
din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare (anexa nr.
IX, lit. C, pct. 4 din legea sus-menţionată).
Având în vedere cele prezentate mai sus în conformitate cu prevederile Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Consiliului Județean Alba, am iniţiat, proiectul de hotărâre,
înregistrat cu nr. 277 din 15 octombrie 2018.
PREȘEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
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CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare și Bugete
Biroul resurse umane
Nr. 20547/15.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul
contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba, care
ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare
Prin proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 277 din 15 octombrie 2018 s-a propus
stabilirea nivelului salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public
Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit.
A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
Potrivit art. 7 lit. a din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, „salariul de bază reprezintă suma de
bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcţiei,
gradului/treptei profesionale, gradaţiei, vechimii în specialitate”, iar potrivit lit. e „salariul
lunar cuprinde salariul de bază ... compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, primele,
premiile, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei
categorii de personal din sectorul bugetar.
Conform art. 11 alin. 1 din legea sus-menţionată „... salariile de bază se stabilesc prin
hotărâre a … consiliului judeţean …”, urmând ca sporurile și celelalte componente ale
salariului lunar să fie stabilite potrivit alin. 3 de către ordonatorul de credite, cu respectarea
prevederilor alin. 4 ce prevede faptul că nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși
nivelul indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, și cu respectarea
prevederilor art. 25 alin 1 din aceeași lege ce prevede faptul că ”… pentru instituţiile din
sistemul sanitar …, suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi
indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru
fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, … şi a
indemnizaţiilor lunare, după caz”
Astfel prin hotărâre a consiliului județean se stabilesc salariile de bază ale personalului
contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba, personal care
ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, art. 11 alin. 1 mai prevede faptul că stabilirea salariilor se face cu
consultarea organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a
reprezentanţilor salariaţilor. În data de 11 octombrie 2018 a avut loc consultarea
reprezentanţilor salariaţilor din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba,
minuta consultărilor fiind înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20326/
11.10.2018.
Potrivit art. 3 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 salariile de bază se stabilesc astfel încât să
se asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în
gradații. Pornind de la aceste aspecte pe baza principiilor sistemului de salarizare s-a stabilit
salariul de bază pentru fiecare funcţie din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Alba.
Salariile de bază pentru personalul contractual de execuție din cadrul Serviciului Public
Judeţean Salvamon t- Salvaspeo Alba, ce ocupă funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și
ierarhia funcțiilor din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr.

153/2017, sunt stabilite, în anexa la proiectul de hotărâre, la gradaţia 0. Pentru funcțiile de
conducere în salariile de bază este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la
nivel maxim.
Potrivit art. 10 din legea sus-menţionată, salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii,
grade/trepte şi gradaţii. Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5
gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de conducere
pentru care gradaţia este inclusă în salariul de bază.
Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi
cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data
îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele:
a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază cu
cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază
avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază
avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de
bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu
cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.
În proiectul de hotărâre salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de execuție sunt la
gradaţia 0, iar cele prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă
la nivel maxim.
Art. 11 alin. 4 din lege prevede obligativitatea stabilirii veniturilor salariale cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli.

Director executiv,
Marian Florin AITAI

Șef birou,
Horațiu Zaharia SUCIU

Întocmit,
Niculina Haţegan

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul
Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr.
VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul contractual din cadrul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, care ocupă
funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul de specialitate nr. 20520 din 15 octombrie 2018 comun, al Direcției
dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba;
Luând în considerare minuta nr. 20326 din 11 octombrie 2018 privind consultarea
organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților
salariaților, organizată pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului din cadrul instituţiilor
şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. lit. a și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 11 alin. 1, art. 11 alin. 2 și art. 38 alin. 3 lit. e din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 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 stabilesc, începând cu data de 1 noiembrie 2018, salariile de bază pentru
personalul contractual din cadrul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, care ocupă
funcții prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația locală” din
anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV, ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. (1) În salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcţiile de conducere este
inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim.
(2) Salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcțiile de execuție sunt la
gradaţia 0. Salariile de bază pentru funcțiile de execuție la gradaţiile 1-5 se determină prin
majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi managerului Teatrului de
Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Teatrului de
Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și
bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 278
Alba Iulia, 15 octombrie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 278/15 octombrie 2018

SALARIZAREA
personalului contractual din cadrul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia,
care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare
1.) Funcții de conducere
Funcţia

Nivelul studiilor

Funcţia Salarii de bază

1
2
3
4

Director
Director adjunct, contabil şef
Şef serviciu
Şef birou

S
S
S
S

10735
9918
8265
7429

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de
vechime în muncă la nivel maxim
2.) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale

Nr.
crt.

Funcţia

1

Auditor

2

Consilier, expert, inspector
de specialitate, referent de
specialitate, inspector
casier

3

Consilier juridic

4

Tehnician-economist,
secretar superior, inspector,
referent, subinginer,
arhivist

5

Referent, arhivar, referent
casier

6

Stenodactilograf, secretardactilograf, dactilograf

7

Secretar

8

Administrator

Nivelul
studiilor
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
SSD
SSD
SSD
SSD
M
M
M
M
M
M;G
M;G
M;G
M;G
M

Gradul

Salarii de
bază
Gradația 0

gradul I A
gradul I
gradul II
gradul I A
gradul I
gradul II
debutant
gradul I A
gradul I
gradul II
debutant
gradul I A
gradul I
gradul II
debutant
IA
I
II
debutant
IA
I
debutant
debutant
I

4370
3990
3591
3990
3591
3192
2793
3990
3591
3192
2793
3401
3078
2755
2432
2850
2698
2565
2394
2774
2603
2432
2603
2432
2774

9

Şef depozit

10

Casier, magaziner

12

Portar, paznic, manipulant
bunuri, curier
Bucătar, lenjereasă

13

Îngrijitor

14

Şofer

15

Muncitor calificat

16

Muncitor necalificat

11

M
M
M
M;G
M;G

II
I
II
debutant

2603
3040
2774
2774
2603

M;G

2432

M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G

2432
2432
2050
2774
2432
2774
2603
2432
2280
2147

M;G

debutant
I
II
I
II
III
IV
I
II - fără
sporuri

2050

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 2.) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază
pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit
prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul
contractual din cadrul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, care ocupă funcţii
prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

Potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, „pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie»
din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi
serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se
stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la
nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor”.
În baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 385 din 9 octombrie
2018, în cursul lunii octombrie comisia cu atribuții privind consultarea, a convocat
reprezentanţii salariaţilor din cadrul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, în vederea
realizării consultării pentru stabilirea salariilor de bază. Consultarea la care au fost prezentate
nivelurile estimate ale salariilor de bază pentru Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia a avut
loc în data de 11 octombrie 2018.
În discuție au fost luate funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din
administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
În propunerea din proiectul de hotărâre, prezentată și reprezentanților salariaților,
stabilirea salariilor s-a făcut şi prin raportare la principiile prevăzute la art. 6 lit. b - f din legea
salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, dar şi ținându-se cont de criteriile
generale prevăzute la art. 8 din actul normativ menționat, precum: cunoştinţe şi experienţă,
complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor, judecata şi impactul deciziilor,
responsabilitate, coordonare şi supervizare, dialog social şi comunicare, condiţii de muncă,
incompatibilităţi şi regimuri speciale.
Nivelul salariilor de bază s-a stabilit, în condiţiile prevăzute la alin. 1 și alin. 2 ale art.
11, cu respectarea întocmai a alin. 4 al acestui articol din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în sensul că salariul de bază cel mai mare nu depăşeşte nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei
de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, care se determină prin înmulţirea coeficienţilor
din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare (anexa nr.
IX, lit. C, pct. 4 din legea sus-menţionată).
Având în vedere cele prezentate mai sus în conformitate cu prevederile Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Consiliului Județean Alba, am iniţiat, proiectul de hotărâre,
înregistrat cu nr. 278 din 15 octombrie 2018.
PREȘEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare și Bugete
Biroul resurse umane
Nr. 20520/15.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul
contractual din cadrul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, care ocupă funcţii
prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
Prin proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 278 din 15 octombrie 2018 s-a propus
stabilirea nivelului salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului de
Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct.
IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
Potrivit art. 7 lit. a din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, „salariul de bază reprezintă suma de
bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcţiei,
gradului/treptei profesionale, gradaţiei, vechimii în specialitate”, iar potrivit lit. e „salariul
lunar cuprinde salariul de bază ... compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, primele,
premiile, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei
categorii de personal din sectorul bugetar.
Conform art. 11 alin. 1 din legea sus-menţionată „... salariile de bază se stabilesc prin
hotărâre a … consiliului judeţean …”, urmând ca sporurile și celelalte componente ale
salariului lunar să fie stabilite potrivit alin. 3 de către ordonatorul de credite, cu respectarea
prevederilor alin. 4 ce prevede faptul că nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși
nivelul indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, și cu respectarea
prevederilor art. 25 alin 1 din aceeași lege ce prevede faptul că ”suma sporurilor,
compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană
şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi
30% din suma salariilor de bază …”.
Astfel prin hotărâre a consiliului județean se stabilesc salariile de bază ale personalului
contractual din cadrul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, personal care ocupă funcţii
prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, art. 11 alin. 1 mai prevede faptul că stabilirea salariilor se face cu
consultarea organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a
reprezentanţilor salariaţilor. În data de 11 octombrie 2018 a avut loc consultarea
reprezentanţilor salariaţilor din cadrul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, minuta
consultărilor fiind înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
20326/11.10.2018.
Potrivit art. 3 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 salariile de bază se stabilesc astfel încât să
se asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în
gradații. Pornind de la aceste aspecte, pe baza principiilor sistemului de salarizare, s-a stabilit
salariul de bază pentru fiecare funcţie din cadrul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia.
Salariile de bază pentru personalul contractual de execuție din cadrul Teatrului de
Păpuși „Prichindel” Alba Iulia ce ocupă funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia
funcțiilor din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr.
153/2017, sunt stabilite, în anexa la proiectul de hotărâre, la gradaţia 0. Pentru funcțiile de
conducere în salariile de bază este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la
nivel maxim.
Potrivit art. 10 din legea sus-menţionată, salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii,
grade/trepte şi gradaţii. Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5

gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de conducere
pentru care gradaţia este inclusă în salariul de bază.
Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi
cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data
îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele:
a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază cu
cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază
avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază
avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de
bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu
cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.
În proiectul de hotărâre salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de execuție sunt la
gradaţia 0, iar cele prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă
la nivel maxim.
Art. 11 alin. 4 din lege prevede obligativitatea stabilirii veniturilor salariale cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli.

Director executiv,
Marian Florin AITAI

Șef birou,
Horațiu Zaharia SUCIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul
Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII
cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul contractual din cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, care ocupă funcţii
prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul de specialitate nr. 20525 din 15 octombrie 2018 comun, al Direcției
dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba;
Luând în considerare minuta nr. 20326 din 11 octombrie 2018 privind consultarea
organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților
salariaților, organizată pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului din cadrul instituţiilor
şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. lit. a și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 11 alin. 1, art. 11 alin. 2 și art. 38 alin. 3 lit. e din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 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 stabilesc, începând cu data de 1 noiembrie 2018, salariile de bază pentru
personalul contractual din cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, care ocupă funcții
prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația locală” din anexa
nr. VIII cap. II lit. A pct. IV, ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. (1) În salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcţiile de conducere este
inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim.
(2) Salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcțiile de execuție sunt la
gradaţia 0. Salariile de bază pentru funcțiile de execuție la gradaţiile 1-5 se determină prin
majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi managerului Bibliotecii
Judeţene „Lucian Blaga” Alba, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Bibliotecii
Judeţene „Lucian Blaga” Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și
bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 279
Alba Iulia, 15 octombrie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 279/15 octombrie 2018

SALARIZAREA
personalului contractual din cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare
1.) Funcții de conducere
Funcţia

Nivelul studiilor

Funcţia Salarii de bază

1
2
3
4

Director
Director adjunct, contabil şef
Şef serviciu
Şef birou

S
S
S
S

10735
9918
8265
7429

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de
vechime în muncă la nivel maxim
2.) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale
Nr.
crt.

Funcţia

1

Auditor

2

Consilier, expert, inspector
de specialitate, referent de
specialitate, inspector
casier

3

Consilier juridic

4

Tehnician-economist,
secretar superior, inspector,
referent, subinginer,
arhivist

5

Referent, arhivar, referent
casier

6

Stenodactilograf, secretardactilograf, dactilograf

7

Secretar

8

Administrator

Nivelul
studiilor
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
SSD
SSD
SSD
SSD
M
M
M
M
M
M;G
M;G
M;G
M;G
M

Gradul

Salarii de
bază
Gradația 0

gradul I A
gradul I
gradul II
gradul I A
gradul I
gradul II
debutant
gradul I A
gradul I
gradul II
debutant
gradul I A
gradul I
gradul II
debutant
IA
I
II
debutant
IA
I
debutant
debutant
I

4370
3990
3591
3990
3591
3192
2793
3990
3591
3192
2793
3401
3078
2755
2432
2850
2698
2565
2394
2774
2603
2432
2603
2432
2774

9

Şef depozit

10

Casier, magaziner

12

Portar, paznic, manipulant
bunuri, curier
Bucătar, lenjereasă

13

Îngrijitor

14

Şofer

15

Muncitor calificat

16

Muncitor necalificat

11

M
M
M
M;G
M;G

II
I
II
debutant

2603
3040
2774
2774
2603

M;G

2432

M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G

2432
2432
2050
2774
2432
2774
2603
2432
2280
2147

M;G

debutant
I
II
I
II
III
IV
I
II - fără
sporuri

2050

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 2.) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază
pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit
prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul
contractual din cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, care ocupă funcţii
prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

Potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, „pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie»
din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi
serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se
stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la
nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor”.
În baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 385 din 9 octombrie
2018, în cursul lunii octombrie comisia cu atribuții privind consultarea, a convocat organizaţia
sindicală reprezentativă din cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, în vederea
realizării consultării pentru stabilirea salariilor de bază. Consultarea la care au fost prezentate
nivelurile estimate ale salariilor de bază pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba a
avut loc în data de 11 octombrie 2018.
În discuție au fost luate funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din
administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
În propunerea din proiectul de hotărâre, prezentată și organizaţiei sindicale
reprezentative, stabilirea salariilor s-a făcut şi prin raportare la principiile prevăzute la art. 6 lit.
b - f din legea salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, dar şi ținându-se cont
de criteriile generale prevăzute la art. 8 din actul normativ menționat, precum: cunoştinţe şi
experienţă, complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor, judecata şi impactul
deciziilor, responsabilitate, coordonare şi supervizare, dialog social şi comunicare, condiţii de
muncă, incompatibilităţi şi regimuri speciale.
Nivelul salariilor de bază s-a stabilit, în condiţiile prevăzute la alin. 1 și alin. 2 ale art.
11, cu respectarea întocmai a alin. 4 al acestui articol din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în sensul că salariul de bază cel mai mare nu depăşeşte nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei
de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, care se determină prin înmulţirea coeficienţilor
din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare (anexa nr.
IX, lit. C, pct. 4 din legea sus-menţionată).
Având în vedere cele prezentate mai sus în conformitate cu prevederile Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Consiliului Județean Alba, am iniţiat, proiectul de hotărâre,
înregistrat cu nr. 279 din 15 octombrie 2018.
PREȘEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare și Bugete
Biroul resurse umane
Nr. 20525/15.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul
contractual din cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, care ocupă funcţii
prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
Prin proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 279 din 15 octombrie 2018 s-a propus
stabilirea nivelului salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii
Judeţene „Lucian Blaga” Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct.
IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
Potrivit art. 7 lit. a din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, „salariul de bază reprezintă suma de
bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcţiei,
gradului/treptei profesionale, gradaţiei, vechimii în specialitate”, iar potrivit lit. e „salariul
lunar cuprinde salariul de bază ... compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, primele,
premiile, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei
categorii de personal din sectorul bugetar.
Conform art. 11 alin. 1 din legea sus-menţionată „... salariile de bază se stabilesc prin
hotărâre a … consiliului judeţean …”, urmând ca sporurile și celelalte componente ale
salariului lunar să fie stabilite potrivit alin. 3 de către ordonatorul de credite, cu respectarea
prevederilor alin. 4 ce prevede faptul că nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși
nivelul indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, și cu respectarea
prevederilor art. 25 alin 1 din aceeași lege ce prevede faptul că ”suma sporurilor,
compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană
şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi
30% din suma salariilor de bază …”.
Astfel prin hotărâre a consiliului județean se stabilesc salariile de bază ale personalului
contractual din cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, personal care ocupă funcţii
prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, art. 11 alin. 1 mai prevede faptul că stabilirea salariilor se face cu
consultarea organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a
reprezentanţilor salariaţilor. În data de 11 octombrie 2018 a avut loc consultarea organizaţiei
sindicale reprezentative din cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, minuta
consultărilor fiind înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
20326/11.10.2018.
Potrivit art. 3 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 salariile de bază se stabilesc astfel încât să
se asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în
gradații. Pornind de la aceste aspecte, pe baza principiilor sistemului de salarizare, s-a stabilit
salariul de bază pentru fiecare funcţie din cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
Salariile de bază pentru personalul contractual de execuție din cadrul Bibliotecii
Judeţene „Lucian Blaga” Alba ce ocupă funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia
funcțiilor din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr.
153/2017, sunt stabilite, în anexa la proiectul de hotărâre, la gradaţia 0. Pentru funcțiile de
conducere în salariile de bază este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la
nivel maxim.
Potrivit art. 10 din legea sus-menţionată, salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii,
grade/trepte şi gradaţii. Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5

gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de conducere
pentru care gradaţia este inclusă în salariul de bază.
Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi
cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data
îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele:
a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază cu
cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază
avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază
avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de
bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu
cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.
În proiectul de hotărâre salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de execuție sunt la
gradaţia 0, iar cele prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă
la nivel maxim.
Art. 11 alin. 4 din lege prevede obligativitatea stabilirii veniturilor salariale cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli.

Director executiv,
Marian Florin AITAI

Șef birou,
Horațiu Zaharia SUCIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual
din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba,
care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III
şi cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a
Persoanelor Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A
pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- raportul de specialitate nr. 20530 din 15 octombrie 2018 comun, al Direcției dezvoltare și
bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Luând în considerare minuta nr. 20326 din 11 octombrie 2018 privind consultarea
organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților,
organizată pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului din cadrul instituţiilor şi serviciilor
publice din subordinea Consiliului Judeţean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. lit. a și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 11 alin. 1, art. 11 alin. 2 și art. 38 alin. 3 lit. e din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 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 stabilesc, începând cu data de 1 noiembrie 2018, salariile de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a
Persoanelor Alba, care ocupă funcții prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din
administrația locală” din anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III și „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor
din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV, ale Legii nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. (1) În salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcţiile de conducere este inclusă
gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim.
(2) Salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcțiile de execuție sunt la gradaţia
0. Salariile de bază pentru funcțiile de execuție la gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea
salariilor de bază pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 249 din 27 iulie 2017 îşi încetează
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorul executiv al Direcţiei

Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul
Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică:
Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei Publice Comunitare
de Evidenţă a Persoanelor Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 280
Alba Iulia, 15 octombrie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 280/15 octombrie 2018
SALARIZAREA
funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Direcţiei Publice Comunitare
de Evidenţă a Persoanelor Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct.
III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
A. Salarii de bază pentru funcțiile publice
1.) Funcţii publice de conducere
Funcţia

Nivelul
studiilor

Salariu de
bază

S
13775
Director general*1)
S
12065
Director general adjunct
S
11970
Director executiv
Director executiv adjunct
S
11571
Şef serviciu
S
9082
S
Şef birou
8265
Notă: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în
muncă la nivel maxim.
2.) Funcţii publice generale de execuţie
Salariul
de bazăFuncţia
Gradaţia
0
S
superior
4902
Auditor
S
principal
4636
S
asistent
4237
S
superior
4503
S
principal
4104
Consilier, consilier juridic, expert,
inspector
S
asistent
3705
S
debutant
3306
SSD
superior
3857
SSD
principal
3363
Referent de specialitate
SSD
asistent
2888
SSD
debutant
2394
M
superior
2850
M
principal
2698
Referent
M
asistent
2565
M
debutant
2394
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 2.) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru
gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor
art. 10 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
Nivelul
Gradul
studiilor profesional

B. Salarii de bază pentru personalul contractual
1.) Funcții de conducere
Nr.
crt.
1
2
3
4

Funcţia

Nivelul
studiilor

Salariul
de bază

S

10735

Director
Director adjunct, contabil
şef
Şef serviciu

S
S
S

Şef birou

9918
8265
7429

Notă: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în
muncă la nivel maxim
2.) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale
Nr.
crt.

Funcţia

1

Auditor

2

Consilier, expert, inspector
de specialitate, referent de
specialitate, inspector
casier

3

Consilier juridic

4

Tehnician-economist,
secretar superior, inspector,
referent, subinginer,
arhivist

5

Referent, arhivar, referent
casier

6

Stenodactilograf, secretardactilograf, dactilograf

7

Secretar

8

Administrator

9

Şef depozit

10

Casier, magaziner

Nivelul
studiilor
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
SSD
SSD
SSD
SSD
M
M
M
M
M
M;G
M;G
M;G
M;G
M
M
M
M
M;G
M;G

Gradul
gradul I A
gradul I
gradul II
gradul I A
gradul I
gradul II
debutant
gradul I A
gradul I
gradul II
debutant
gradul I A
gradul I
gradul II
debutant
IA
I
II
debutant
IA
I
debutant
debutant
I
II
I
II
debutant

Salariul
de bazăGradaţia
0
4370
3990
3591
3990
3591
3192
2793
3990
3591
3192
2793
3401
3078
2755
2432
2850
2698
2565
2394
2774
2603
2432
2603
2432
2774
2603
3040
2774
2774
2603

12

Portar, paznic, manipulant
bunuri, curier
Bucătar, lenjereasă

13

Îngrijitor

14

Şofer

15

Muncitor calificat

16

Muncitor necalificat

11

M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G

debutant
I
II
I
II
III
IV
I
II - fără
sporuri

2432
2432
2432
2050
2774
2432
2774
2603
2432
2280
2147
2050

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 2.) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru
gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor
art. 10 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor
Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV
din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare

Potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, „pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din
aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile
publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau,
după caz, a reprezentanţilor salariaţilor”.
În baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 385 din 9 octombrie 2018, în
cursul lunii octombrie comisia cu atribuții privind consultarea, a convocat reprezentanții salariaților
din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, în vederea realizării
consultării pentru stabilirea salariilor de bază. Consultarea la care au fost prezentate nivelurile
estimate ale salariilor de bază pentru Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba a
avut loc în data de 11 octombrie 2018.
În discuție au fost luate funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din
administrația locală” din anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
În propunerea din proiectul de hotărâre, prezentată și reprezentanților salariaților, stabilirea
salariilor s-a făcut şi prin raportare la principiile prevăzute la art. 6 lit. b - f din legea salarizării
unitare a personalului plătit din fonduri publice, dar şi ținându-se cont de criteriile generale
prevăzute la art. 8 din actul normativ menționat, precum: cunoştinţe şi experienţă, complexitate,
creativitate şi diversitate a activităţilor, judecata şi impactul deciziilor, responsabilitate, coordonare
şi supervizare, dialog social şi comunicare, condiţii de muncă, incompatibilităţi şi regimuri speciale.
Nivelul salariilor de bază s-a stabilit, în condiţiile prevăzute la alin. 1 și alin. 2 ale art. 11,
cu respectarea întocmai a alin. 4 al acestui articol din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că
salariul de bază cel mai mare nu depăşeşte nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de vicepreședinte
al Consiliului Județean Alba, care se determină prin înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX cu
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare (anexa nr. IX, lit. C, pct. 4 din legea
sus-menţionată).
Având în vedere cele prezentate mai sus în conformitate cu prevederile Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului Județean Alba, am iniţiat, proiectul de hotărâre, înregistrat
cu nr. 280 din 15 octombrie 2018.
PREȘEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare și Bugete
Biroul resurse umane
Nr. 20530/15.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor
Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV
din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare
Prin proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 280 din 15 octombrie 2018 s-a propus stabilirea
nivelului salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcţiei
Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII
cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit art. 7 lit. a din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare, „salariul de bază reprezintă suma de bani la
care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcţiei, gradului/treptei
profesionale, gradaţiei, vechimii în specialitate”, iar potrivit lit. e „salariul lunar cuprinde salariul
de bază ... compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum şi
celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei categorii de personal din
sectorul bugetar.
Conform art. 11 alin. 1 din legea sus-menţionată „... salariile de bază se stabilesc prin
hotărâre a … consiliului judeţean …”, urmând ca sporurile și celelalte componente ale salariului
lunar să fie stabilite potrivit alin. 3 de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor alin.
4 ce prevede faptul că nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși nivelul indemnizației
lunare a vicepreședintelui consiliului județean, și cu respectarea prevederilor art. 25 alin. 1 din
aceeași lege ce prevede faptul că ”… pentru instituţiile din sistemul sanitar …, suma sporurilor,
compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi
vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate
depăşi 30% din suma salariilor de bază, … şi a indemnizaţiilor lunare, după caz”
Astfel prin hotărâre a consiliului județean se stabilesc salariile de bază ale personalului din
cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, personal care ocupă funcţii
prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, art. 11 alin. 1 mai prevede faptul că stabilirea salariilor se face cu consultarea
organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
În data de 11 octombrie 2018 a avut loc consultarea reprezentanților salariaților din cadrul Direcţiei
Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, minuta consultărilor fiind înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20326/11.10.2018.
Potrivit art. 3 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 salariile de bază se stabilesc astfel încât să se
asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații.
Pornind de la aceste aspecte pe baza principiilor sistemului de salarizare s-a stabilit salariul de bază
pentru fiecare funcție din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba.
Salariile de bază pentru personalul de execuție din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de
Evidenţă a Persoanelor Alba ce ocupă funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor
din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea nr.
153/2017, sunt stabilite, în anexa la proiectul de hotărâre, la gradaţia 0. Pentru funcțiile de
conducere în salariile de bază este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel
maxim.
Potrivit art. 10 din legea sus-menţionată, salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii,
grade/trepte şi gradaţii. Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii,

corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de conducere pentru care
gradaţia este inclusă în salariul de bază.
Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi cotele
procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii
condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele:
a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază cu cota
procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu
cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut
cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază
avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota
procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.
În proiectul de hotărâre salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de execuție sunt la
gradaţia 0, iar cele prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la
nivel maxim.
Art. 11 alin. 4 din lege prevede obligativitatea stabilirii veniturilor salariale cu încadrarea în
cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli.

Director executiv,
Marian Florin AITAI

Șef birou,
Horațiu Zaharia SUCIU

Întocmit,
Ioana Matei

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului
fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii
pentru trimestrul III al anului 2018

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie
ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor
instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru
trimestrul III al anului 2018;
- raportul de specialitate nr. 20289 din 11 octombrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba;
Având în vedere prevederile :
- art. 91 alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;În temeiul art. 97 și art. 115 alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
H O T Ă RÂ R E
Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pentru
trimestrul III al anului 2018 conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile
pentru trimestrul III al anului 2018 conform anexei nr. 2 – parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate din
venituri proprii și subvenţii din bugetul local pentru trimestrul III al anului 2018 conform
anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției
juridică și relații publice și Direcţiei Dezvoltare și Bugete din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 271
Alba Iulia, 11 octombrie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului
local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
pentru trimestrul III al anului 2018

Ordonatorul principal de credite – Preşedintele Consiliului Judeţean, are obligaţia de a
prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare, conturile de execuţie ale bugetelor
judeţului întocmite pe cele două secţiuni, precum și execuţia bugetului împrumuturilor externe
şi interne conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.
În conturile de execuţie a bugetelor Judeţului Alba pe trimestrul III a anului 2018, sunt
reflectate încasările realizate şi plăţile efectuate, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, asigurându-se funcţionarea în bune condiţii a tuturor instituţiilor din subordine precum
și a acţiunilor, activităţilor și programelor gestionate de către Consiliul Judeţean Alba.
Din analiza datelor înregistrate la data de 30.09.2018, rezultă următoarele:
 bugetul local al Judeţului Alba prezintă la secţiunea de funcţionare, partea de venituri,
un grad de realizare de 90,85 %, iar la partea de cheltuieli de 80,91 %;
 bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii prezintă la secţiunea de funcţionare - venituri un grad de realizare de 83,04%,
iar la partea de cheltuieli un procent de 81,82%.
Având în vedere cele prezentate, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez și supun aprobării proiectul de
hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba,
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2018, înregistrat
cu nr. 271 din 11 octombrie 2018.
PREȘEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 20289/11 octombrie 2018

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului
Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2018
În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au
obligaţia de a prezenta trimestrial în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către
autorităţile deliberative, pentru trimestrul expirat, execuţia bugetelor întocmite pe cele două
secţiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona
cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul anului:
 să nu înregistreze plăţi restante;
 diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a
plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
De asemenea, conform aceluiași act normativ, ordonatorii principali de credite au obligaţia
de a prezenta trimestrial în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile
deliberative, pentru trimestrul expirat, execuţia bugetului împrumuturilor externe și interne, cu
scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului:
 să nu înregistreze plăţi restante;
 diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi
plăţile restante, să fie mai mare decât zero.
Contul de execuţie la data de 30.09.2018 al bugetului general al Judeţului Alba este
prezentat mai jos pe cele trei tipuri de bugete care îl compun:
 bugetul local al Judeţului Alba;
 bugetul fondurilor externe nerambursabile;
 bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii.
În cazul în care veniturile secțiunii de dezvoltare sunt mai mici decât cheltuielile aceleași
secțiuni, echilibrul bugetar se asigură prin vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare şi
utilizarea excedentului anilor precedenți. În cazul în care secțiunea de funcționare înregistrează
deficit în cursul anului, se rectifică bugetul local prin diminuarea sumelor reprezentând
vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare.
I. Contul de execuţie al bugetului local la 30.09.2018:
1.La venituri:
a) secţiunea de funcţionare:
Prevederi bugetare anuale
249.748.800 lei
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
202.261.590 lei
Încasări realizate
183.761.698 lei
b) secţiunea de dezvoltare:
Prevederi bugetare anuale
12.323.030 lei
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
11.071.030 lei
Încasări realizate
19.775.537 lei
2. La cheltuieli:
a) secţiunea de funcţionare:
Credite bugetare anuale
253.123.830 lei
Credite bugetare trimestriale cumulate
202.261.590 lei
Plăţi efectuate
163.647.051 lei

b) secţiunea de dezvoltare:
Credite bugetare anuale
127.120.560 lei
Credite bugetare trimestriale cumulate
113.034.560 lei
Plăţi efectuate
15.851.493 lei
3. Excedent / deficit:
Secţiunea de funcţionare - excedent: 20.114.647 lei
Secţiunea de dezvoltare - excedent: 3.924.044 lei
II. Contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la
30.09.2018:
1. La venituri:
a) secţiunea de dezvoltare:
Prevederi bugetare anuale
55.000 lei
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
55.000 lei
Încasări realizate
700 lei
2. La cheltuieli:
a) secţiunea de dezvoltare:
Credite bugetare anuale
55.000 lei
Credite bugetare trimestriale cumulate
55.000 lei
Plăti efectuate
700 lei
III. Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii la 30.09.2018:
1. La venituri:
a) secţiunea de funcţionare:
Prevederi bugetare anuale
211.387.990 lei
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
162.022.310 lei
Încasări realizate
134.547.085 lei
b) secţiunea de dezvoltare:
Prevederi bugetare anuale
26.859.770 lei
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
21.274.770 lei
Încasări realizate
5.060.330 lei
2. La cheltuieli:
a) secţiunea de funcţionare:
Credite bugetare anuale
211.387.990 lei
Credite bugetare trimestriale cumulate
162.022.310 lei
Plăti efectuate
132.573.729 lei
b) secţiunea de dezvoltare:
Credite bugetare anuale
26.859.770 lei
Credite bugetare trimestriale cumulate
21.274.770 lei
Plăti efectuate
4.880.750 lei
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 271 din data de 11 octombrie
2018.

Director executiv,
Marian Aitai

JUDEȚUL ALBA
Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre al Consiliului
Judeţean Alba nr. 271/11 octombrie 2018

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI ALBA
PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2018

lei
DENUMIRE

Cod
indicator

Prevederi
anuale

Prevederi
trimestriale
cumulate

Execuție la
30.09.2018

000102

249,748,800

202,261,590 183,761,698

I. VENITURI CURENTE

0002

160,994,800

133,706,590 119,728,441

A. VENITURI FISCALE

0003

163,145,700

135,617,490 120,260,849

A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI
DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0006

55,828,000

47,839,000

45,259,670

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

0402

55,828,000

47,839,000

45,259,670

A2. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI
SERVICII

0010

107,317,700

87,778,490

75,001,179

Sume defalcate din TVA

1102

105,403,000

86,107,000

73,658,000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării
bunurilor sau pe desfășurarea de activități

1602

1,914,700

1,671,490

1,343,179

B. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)

0012

-2,150,900

-1,910,900

-532,408

B1. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

330,000

256,000

114,350

Venituri din proprietate

3002

330,000

256,000

114,350

B2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII

0014

-2,480,900

-2,166,900

-646,758

Venituri din prestări servicii și alte activități

3302

1,500,000

1,250,000

1,220,075

Amenzi, penalități și confiscări

3502

105,000

75,000

6,449

Diverse venituri

3602

117,000

90,000

68,935

Donații și sponsorizări

370201

23,130

23,130

27,783

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru
finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu
semnul minus)

370203

-4,226,030

-3,605,030

-1,970,000

IV. SUBVENȚII

0017

88,754,000

68,555,000

64,033,257

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

88,754,000

68,555,000

64,033,257

Subvenții de la bugetul de stat

4202

88,754,000

68,555,000

64,033,257

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE
FUNCȚIONARE

5002

253,123,830

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

202,261,590 163,647,051

5102

20,520,930

17,210,000

14,769,186

CHELTUIELI CURENTE

5102.01

20,520,930

17,210,000

14,769,618

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5102.10

13,525,000

10,614,000

9,875,023

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

5102.20

6,857,930

6,458,000

4,803,844

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5102.55

31,000

31,000

19,596

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

5102.59

107,000

107,000

71,155

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII
PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

5102.84

0

0

-432

5102.8501

0

0

-432

510201

20,520,930

17,210,000

14,769,186

51020103

20,520,930

17,210,000

14,769,186

5402

3,257,500

2,513,550

2,182,611

CHELTUIELI CURENTE

5402.01

3,257,500

2,513,550

2,203,255

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5402.10

1,132,500

844,500

765,520

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

5402.20

470,000

346,050

174,735

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5402.51

1,655,000

1,323,000

1,263,000

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII
PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

5410.84

0

0

-20,644

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul
curent

5408501

0

0

-20,644

540210

1,655,000

1,323,000

1,263,000

540250

1,602,500

1,190,550

919,611

5502

2,753,700

2,503,700

1,587,584

CHELTUIELI CURENTE

5502.01

2,753,700

2,503,700

1,587,584

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

5502.20

200,000

150,000

68,830

TITLUL III DOBÂNZI

5502.30

2,553,700

2,353,700

1,518,754

6002

331,000

290,000

159,041

CHELTUIELI CURENTE

6002.01

331,000

290,000

159,041

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

6002.20

331,000

290,000

159,041

Apărare națională

600202

331,000

290,000

159,041

6102

300,000

300,000

100,350

CHELTUIELI CURENTE

6102.01

300,000

300,000

100,350

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

6102.20

300,000

300,000

100,350

Autorități publice și acțiuni externe

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul
curent
Autorități executive și legislative
Autorități executive
Alte servicii publice generale

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Alte servicii publice generale
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

Apărare

Ordine publică și siguranță națională

Protecție civilă și protecție contra incendiilor (protecție
civilă nonmilitară)

610205

300,000

300,000

100,350

6502

10,833,130

5,633,730

4,051,471

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

10,833,130

5,633,730

4,057,712

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

64,700

56,600

29,311

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

6502.20

765,330

222,630

133,684

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6502.51

983,500

875,000

416,560

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

6502.57

8,916,600

4,376,500

3,454,331

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

6502.59

103,000

103,000

23,826

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII
PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

6502.84

0

0

-6,241

6502.8501

0

0

-6,241

650203

8,418,000

4,130,000

3,293,498

65020302

8,418,000

4,130,000

3,293,498

650207

2,415,130

1,503,730

757,973

65020704

2,415,130

1,503,730

757,973

6602

153,000

153,000

78,266

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

153,000

153,000

78,266

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602.51

153,000

153,000

78,266

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi

660206

153,000

153,000

78,266

66020601

153,000

153,000

78,266

Cultură, recreere și religie

6702

38,053,950

30,174,150

26,082,290

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

38,053,950

30,174,150

26,095,549

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6702.10

1,536,700

1,189,700

1,055,905

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

6702.20

2,123,000

1,888,000

752,520

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6702.51

11,989,250

9,649,450

7,652,448

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6702.55

3,730,000

3,205,000

2,414,146

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

6702.59

18,675,000

14,242,000

14,220,530

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII
PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul
curent

6702.84

0

0

-13,259

6702.8501

0

0

-13,259

670203

9,690,950

8,082,450

6,303,058

67020302

2,215,700

1,908,700

1,358,488

ÎNVĂȚĂMÂNT

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul
curent
Învățământ preșcolar și primar
Învățământ primar
Învățământ nedefinibil prin nivel
Învățământ special
SĂNĂTATE

Spitale generale

Servicii culturale
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

Muzee

67020303

5,232,250

4,212,250

3,111,570

Instituții publice de spectacole și concerte

67020304

2,243,000

1,961,500

1,833,000

670205

3,640,000

3,140,000

2,354,461

67020501

3,640,000

3,140,000

2,354,461

Servicii religioase

670206

18,675,000

14,242,000

14,208,030

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

670250

6,048,000

4,709,700

3,216,741

6802

155,812,030

126,131,000 106,115,695

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

155,812,030

126,131,000 106,115,695

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6802.10

41,990,030

32,532,000

29,780,481

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

6802.20

26,443,000

26,419,000

14,706,754

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

6802.57

86,799,000

66,600,000

61,279,297

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

6802.59

580,000

580,000

349,163

Asistență socială în caz de boli și invalidități

680205

123,745,030

98,044,000

85,692,087

68020502

123,745,030

98,044,000

85,692,087

680206

32,067,000

28,087,000

20,423,608

7402

1,977,600

1,651,100

972,511

CHELTUIELI CURENTE

7402.01

1,977,600

1,651,100

972,511

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

7402.20

1,977,600

1,651,100

972,511

Reducerea și controlul poluării

740203

77,300

76,800

27,268

Salubritate și gestiunea deșeurilor

740205

1,900,300

1,574,300

945,243

74020502

1,900,300

1,574,300

945,243

8402

18,626,990

15,283,360

7,364,318

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

14,137,990

11,908,360

3,998,329

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

8402.20

14,137,990

11,908,360

3,998,329

OPERAȚIUNI FINANCIARE

8402.79

4,489,000

3,375,000

3,365,989

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

8402.81

4,489,000

3,375,000

3,365,989

Transport rutier

840203

18,619,990

15,281,110

7,362,818

84020301

18,619,990

15,281,110

7,362,818

840250

7,000

2,250

1,500

8702

504,000

418,000

183,728

CHELTUIELI CURENTE

8702.01

504,000

418,000

183,728

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

8702.20

348,000

262,000

27,728

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8702.51

156,000

156,000

156,000

Servicii recreative și sportive
Sport

Asigurări și asistență socială

Asistență socială în caz de invaliditate
Asistență sociala pentru familie și copii
Protecția mediului

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
Transporturi

Drumuri și poduri
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
Alte acțiuni economice

Turism

870204

348,000

262,000

27,728

Alte acțiuni economice

870250

156,000

156,000

156,000

9602

-3,375,030

0

20,114,647

000102

12,323,030

11,071,030

19,775,537

VENITURI CURENTE

0002

4,226,030

3,605,030

1,970,000

VENITURI NEFISCALE

0012

4,226,030

3,605,030

1,970,000

C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII

0014

4,226,030

3,605,030

1,970,000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

4,226,030

3,605,030

1,970,000

370204

4,226,030

3,605,030

1,970,000

VENITURI DIN CAPITAL

0015

0

0

335

Venituri din valorificarea unor bunuri

3902

0

0

335

390201

0

0

335

4002

0

0

12,000,000

400214

0

0

12,000,000

IV. SUBVENȚII

0017

6,967,000

6,886,000

3,268,545

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

6,967,000

6,886,000

3,268,545

Subvenții de la bugetul de stat

4202

6,967,000

6,886,000

3,268,545

48.02

1,130,000

580,000

2,536,657

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

5002

127,120,560

113,034,560

15,851,493

Autorități publice și acțiuni externe

5102

23,544,450

20,594,450

2,661,226

CHELTUIELI DE CAPITAL

5102.70

23,544,450

20,594,450

2,661,226

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

5102.71

23,544,450

20,594,450

2,661,226

Autorități executive și legislative

510201

23,544,450

20,594,450

2,661,226

51020103

23,544,450

20,594,450

2,661,226

5402

809,000

556,000

6,000

CHELTUIELI CURENTE

5402.01

9,000

6,000

6,000

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5402.51

9,000

6,000

6,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

5402.70

800,000

550,000

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

5402.71

800,000

550,000

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

540210

9,000

6,000

6,000

Alte servicii publice generale

540250

800,000

550,000

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor
publice
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru
finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar

Autorități executive
Alte servicii publice generale

6002

132,000

132,000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

6002.70

132,000

132,000

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

6002.71

132,000

132,000

0

Apărare națională

600202

132,000

132,000

0

6502

22,000

22,000

6,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

22,000

22,000

6,000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

22,000

22,000

6,000

Învățământ nedefinibil prin nivel

650207

22,000

22,000

6,000

65020704

22,000

22,000

6,000

6602

22,570,450

16,988,450

4,078,559

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

22,250,000

16,668,000

4,021,294

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602.51

22,250,000

16,668,000

4,021,294

CHELTUIELI DE CAPITAL

6602.70

320,450

320,450

57,265

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

6602.71

320,450

320,450

57,265

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi

660206

22,570,450

16,988,450

4,078,559

66020601

22,570,450

16,988,450

4,078,559

Cultură, recreere și religie

6702

21,873,230

21,873,230

1,612,159

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

3,964,230

3,964,230

1,453,844

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6702.51

3,279,230

3,279,230

769,000

6702.55

685,000

685,000

684,844

6702.70

17,909,000

17,909,000

158,315

6702.71

17,909,000

17,909,000

158,315

670203

3,807,230

3,807,230

1,334,244

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67020302

6,000

6,000

5,400

Muzee

67020303

990,130

990,130

134,000

Instituții publice de spectacole și concerte

67020304

2,126,100

2,126,100

510,000

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67020312

685,000

685,000

684,844

670205

15,895,000

15,895,000

0

67020501

15,895,000

15,895,000

0

670250

2,171,000

2,171,000

277,915

Asigurări și asistență socială

6802

7,708,000

7,708,000

115,063

CHELTUIELI DE CAPITAL

6802.70

7,708,000

7,708,000

115,063

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

6802.71

7,708,000

7,708,000

115,063

Apărare

ÎNVĂȚĂMÂNT

Învățământ special
Sănătate

Spitale generale

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Servicii culturale

Servicii recreative și sportive
Sport
Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei

680205

7,179,000

7,179,000

96,985

68020502

7,179,000

7,179,000

96,985

Asistență socială pentru familie și copii

680206

529,000

529,000

18,078

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7002

10,936,640

9,936,640

48,860

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

1,007,000

1,007,000

48,860

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7002.55

1,007,000

1,007,000

48,860

CHELTUIELI DE CAPITAL

7002.70

9,929,640

8,929,640

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

7002.71

9,929,640

8,929,640

0

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice

700205

1,007,000

1,007,000

48,860

70020501

1,007,000

1,007,000

48,860

700250

9,929,640

8,929,640

0

7402

3,115,250

3,115,250

2,633,278

CHELTUIELI CURENTE

7402.01

2,850,000

2,850,000

2,629,781

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

7402.58

2,850,000

2,850,000

2,629,781

CHELTUIELI DE CAPITAL

7402.70

265,250

265,250

3,497

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

7402.71

265,250

265,250

3,497

Reducerea și controlul poluării

740203

135,250

135,250

3,497

Salubritate și gestiunea deșeurilor

740205

2,980,000

2,980,000

2,629,781

74020502

2,980,000

2,980,000

2,629,781

8002

70,000

60,000

52,500

CHELTUIELI CURENTE

8002.01

70,000

60,000

52,500

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

8002.55

70,000

60,000

52,500

Acțiuni generale economice și comerciale

800201

70,000

60,000

52,500

80020110

70,000

60,000

52,500

8402

36,319,540

32,028,540

4,637,848

CHELTUIELI CURENTE
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8002.01
8402.58

3,950,000
3,950,000

1,050,000
1,050,000

143,313
143,313

CHELTUIELI DE CAPITAL

8402.70

29,878,540

29,098,540

2,627,070

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

8402.71

28,948,540

28,168,540

2,627,070

TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE

8402.72

930,000

930,000

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

8402.81

2,491,000

1,880,000

1,867,465

Transport rutier

840203

36,319,540

32,028,540

4,637,848

84020301

36,319,540

32,028,540

4,637,848

8702

20,000

20,000

0

8702.70
8702.71

20,000
20,000

20,000
20,000

0
0

Asistență socială în caz de boli și invalidități
Asistență socială în caz de invaliditate

Alimentare cu apă
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și
dezvoltarii comunale
Protecția mediului

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă

Programe de dezvoltare regională și socială
Transporturi

Drumuri și poduri
Alte acțiuni economice
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

870204

Turism
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

20,000

20,000

0

9602 -114,797,530

-101,963,530

3,924,044

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

JUDEȚUL ALBA
Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărâre al Consiliului Judeţean Alba
nr. 271/11 octombrie 2018

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE
NERAMBURSABILE PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2018
lei
DENUMIRE
TOTAL
VENITURI
ALE
SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

Cod
indicator

000108

Prevederi
anuale

Prevederi
trimestriale
cumulate

Execuție la
30.09.2018

55,000.00

55,000.00

700.00

55,000.00

55,000.00

700.00

C.VENITURI NEFISCALE

55,000.00

55,000.00

700.00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI
SERVICII
Transferuri voluntare, altele decât
subvențiile

55,000.00

55,000.00

700.00

3708

55,000.00

55,000.00

700.00

Sume primite de la administrațiile
locale în cadrul unor programe cu
finanțare nerambursabilă

370806

55,000.00

55,000.00

700.00

5008

55,000.00

55,000.00

700.00

08.01

55,000.00

55,000.00

700.00

08.55

55,000.00

55,000.00

700.00

08.5501

55,000.00

55,000.00

700.00

08.550107

55,000.00

55,000.00

700.00

6908

55,000.00

55,000.00

700.00

7008

55,000.00

55,000.00

700.00

Cheltuieli curente

7008.01

55,000.00

55,000.00

700.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7008.55

55,000.00

55,000.00

700.00

A. Transferuri interne

7008.5501

55,000.00

55,000.00

700.00

Programe comunitare

7008.5501

55,000.00

55,000.00

700.00

700850

55,000.00

55,000.00

700.00

I. VENITURI CURENTE

TOTAL CHELTUIELI
Cheltuieli curente
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
Transferuri interne
Programe comunitare
Partea a IV-a SERVICII ȘI
DEZVOLTARE PUBLICĂ,
LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE
Locuințe, servicii și dezvoltare
publică

Alte servicii în domeniile locuințelor,
serviciilor și dezvoltării comunale
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 3 la Proiectul de Hotărâre al Consiliului
Judeţean Alba nr. 271/11 octombrie 2018

JUDEȚUL ALBA

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR
FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU TRIMESTRUL III AL
ANULUI 2018
lei

000110

211,387,990

Prevederi
trimestriale
cumulate
162,022,310

0010

119,336,310

92,886,610

80,732,385

C.VENITURI NEFISCALE

0012

119,336,310

92,886,610

80,732,385

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

181,000

113,000

118,360

Venituri din proprietate

3010

181,000

113,000

118,360

301005

181,000

113,000

118,360

C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII

0014

119,155,310

92,773,610

80,614,025

Venituri din prestări de servicii și alte activități

3310

119,070,890

92,689,190

80,549,361

Venituri din cercetare

331020

325,010

325,010

301,684

Venituri din contractele încheiate cu casele de
asigurări sociale de sănătate

331021

81,857,920

64,050,800

57,467,229

Venituri din contract. încheiate cu direcțiile de
sănătate publică alocate de la bugetul de stat

331030

14,835,420

8,102,340

6,216,257

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de
sănătate publică alocate din venituri proprii ale
Ministerului Sănătății

331031

14,665,260

14,088,000

11,917,844

Venituri din contractele încheiate cu institutele de
medicină din sume alocate de la bugetul de stat

331032

2,886,000

2,111,000

1,476,374

Alte venituri din prestări de servicii și alte
activități

331050

4,501,280

4,012,040

3,169,973

3610

190,820

190,820

151,334

361050

190,820

190,820

151,334

3710

-106,400

-106,400

-86,670

Donații și sponsorizări

371001

155,750

155,750

159,022

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru
finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

-262,150

-262,150

-245,692

OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

1,053,700

1,037,110

985,797

Operațiuni financiare

4010

1,053,700

1,037,110

985,797

401015

1,053,700

1,037,110

985,797

17

90,997,980

68,098,590

52,828,903

18

90,997,980

68,098,590

52,828,903

4310

90,997,980

68,098,590

52,828,903

DENUMIRE
VENITURILE SECȚIUNII DE
FUNCȚIONARE
I. VENITURI CURENTE

Venituri din concesiuni și închirieri

Diverse venituri
Alte venituri
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

Sume utilizate din excedentul anului precedent
pentru efectuarea de cheltuieli
IV. SUBVENȚII
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMNISTRAȚIEI PUBLICE
Subvenții de la alte administrații

Cod
Prevederi anuale
indicator

Execuție la
30.09.2018
134,547,085

Subvenții pentru instituții publice

431009

13,800,250

11,128,450

9,071,448

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea
cheltuielilor curente din domeniul sănătății

431010

153,000

153,000

78,266

Subvenții din bugetul Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate pentru acoperiarea
creșterilor salariale
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE
FUNCȚIONARE

431033

77,044,730

56,817,140

43,679,189

4910

211,387,990

162,022,310

132,573,729

5410

1,761,590

1,413,000

1,139,123

CHELTUIELI CURENTE

541001

1,761,590

1,413,000

1,150,750

Titlul I Cheltuieli de personal

5410.10

1,390,990

1,085,900

1,000,843

Titlul II Bunuri și servicii

5410.20

370,600

327,100

149,907

Titlul XIX Plăți efectuate în anii anteriori și
încasați în anul curent

541085

0

0

-11,627

Servicii publice comunitare de evidență a
persoanelor

541010

1,761,590

1,413,000

1,139,123

5510

96,000

72,000

25,462

CHELTUIELI CURENTE

5510.01

96,000

72,000

25,462

Titlul II Bunuri și servicii

5510.20

16,000

12,000

6,695

Titlul III Dobânzi

5510.30

80,000

60,000

18,767

6610

194,377,620

148,059,570

121,909,927

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

193,825,620

147,645,570

121,502,601

Titlul I Cheltuieli de personal

6610.10

146,391,000

108,403,000

92,908,668

Titlul II Bunuri și servicii

6610.20

46,849,210

38,790,570

28,265,910

Titlul X Alte cheltuieli

6610.59

585,410

452,000

328,023

OPERAȚIUNI FINANCIARE

6610.79

552,000

414,000

411,065

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

6610.81

552,000

414,000

411,065

Titlul XIX Plăți efectuate în anii anteriori și
încasați în anul curent

6610.85

0

0

-3,739

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi

661006

194,377,620

148,059,570

121,909,927

66100601

194,377,620

148,059,570

121,909,927

Cultură, recreere și religie

6710

13,737,680

11,159,640

8,579,091

CHELTUIELI CURENTE

6710.01

13,739,180

11,161,140

8,580,591

Titlul I Cheltuieli de personal

6710.10

7,282,630

5,736,090

5,131,990

Titlul II Bunuri și servicii

6710.20

6,362,150

5,352,750

3,413,547

Titlu X Alte cheltuieli

67.10.59

94,400

72,300

35,054

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în
anul curent
Servicii culturale
Muzee

6710.84

-1,500

-1,500

-1,500

67108501

-1,500

-1,500

-1,500

671003
67100303

9,045,680
6,672,680

7,537,940
5,456,440

5,700,126
3,895,245

67100304

2,373,000

2,081,500

1,804,881

Alte servicii publice generale

Tranzacții privind datoria publică și
împrumuturi

Sănătate

Spitale generale

Instituții publice de spectacole și concerte

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și
religiei
Alte acțiuni economice

671050

4,692,000

3,621,700

2,878,965

8710

1,415,100

1,318,100

920,126

CHELTUIELI CURENTE

8710.01

1,415,100

1,318,100

920,126

Titlul I Cheltuieli de personal

8710.10

458,000

368,000

331,162

Titlul II Bunuri și servicii

8710.20

957,100

950,100

588,964

Alte acțiuni economice

871050

1,415,100

1,318,100

920,126

9610

0

0

1,973,356

000110

26,859,770

21,274,770

5,060,330

Venituri nefiscale

0012

262,150

262,150

245,692

Vânzari de bunuri și servicii

0014

262,150

262,150

245,692

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3710

262,150

262,150

245,692

371004

262,150

262,150

245,692

Venituri din capital

0015

12,040

12,040

12,929

Venituri din valorificarea unor bunuri

3910

12,040

12,040

12,929

391050

12,040

12,040

12,929

OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

13,600

13,600

5,415

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

4010

13,600

13,600

5,415

401015

13,600

13,600

5,415

Subvenții :

0017

25,675,360

20,090,360

4,796,294

Subvenții de la bugetul de stat

4210

137,130

137,130

0

Subventii de la bugetul de stat

421070

137,130

137,130

0

4310

25,538,230

19,953,230

4,796,294

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea
cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

431014

21,550,000

15,968,000

4,021,294

Sume din veniturile proprii ale Ministerului
Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea
investițiilor în sănătate

431017

700,000

700,000

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului
Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea
aparaturii medicale și echipamentelor de
comunicații
în urgența
în sănătate
Subvenții pentru
instituții
publice destinate

43101701

700,000

700,000

0

431019

3,288,230

3,285,230

775,000

4810

896,620

896,620

0

481001

896,620

896,620

0

48100101

527,970

527,970

0

48100102

368,650

368,650

0

4910

26,859,770

21,274,770

4,880,750

5410

9,000

6,000

5,950

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
VENITURILE SECȚIUNII DE
DEZVOLTARE

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

Sume utilizate din excedentul anului precedent
pentru efectuarea de cheltuieli

Subvenții de la alte administrații

secțiunii de dezvoltare
Sume primite de la UE/alți donatori în contul
plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului
financiar 2014-2020
Fondul European de Dezvoltare Regională
Sume primite în contul plăților efectuate în anul
curent
Sume primite în contul plăților efectuate în anii
anteriori
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE
DEZVOLTARE
Alte servicii publice generale

CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare

5410.70
5410.71

9,000
9,000

6,000
6,000

5,950
5,950

Servicii publice comunitare de evidență a
persoanelor
Sănătate
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
CHELTUIELI DE CAPITAL

541010

9,000

6,000

5,950

6610
6610.58

23,438,220
1,054,860

17,856,220
1,054,860

4,041,838
1,904

6610.70

22,383,360

16,801,360

4,039,934

Titlul XII Active nefinanciare
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi

6610.71
661006

22,383,360
23,438,220

16,801,360
17,856,220

4,039,934
4,041,838

66100601

23,438,220

17,856,220

4,041,838

6710
6710.70

3,412,550
3,412,550

3,412,550
3,412,550

832,962
832,962

6710.71
671003
67100303
67100304

3,412,550
3,249,550
1,121,780
2,127,770

3,412,550
3,249,550
1,121,780
2,127,770

832,962
708,749
215,279
493,470

671050

163,000

163,000

124,213

9610

0

0

179,580

Spitale generale
Cultură, recreere și religie
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Servicii culturale
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și
religiei
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba
nr. 373/26 septembrie 2018 cu privire la modificarea bugetului local al Județului Alba
cu suma alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pe anul 2018
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna octombrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui
Consiliului Județean Alba nr. 373/26 septembrie 2018 cu privire la modificarea bugetului local
al Județului Alba cu suma alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pe
anul 2018;
- raportul de specialitate nr. 19324 din 28 septembrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie 2018 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2018, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 373/26 septembrie 2018 cu
privire la modificarea bugetului local al Județului Alba cu suma alocată din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului, pe anul 2018;
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;
- art. 82 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
- H.G. nr. 758/2018 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr.
373/26 septembrie 2018 cu privire la modificarea bugetului local al Județului Alba cu suma
alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pe anul 2018.
Art. 2. 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. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației
Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia și Direcției juridică și
relații publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
VASILE BUMBU

Înregistrat cu nr. 265
Alba Iulia, 28 septembrie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean
Alba nr. 373/26 septembrie 2018 cu privire la modificarea bugetului local al Județului Alba
cu suma alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pe anul 2018

În Monitorul Oficial al României, nr. 813 din 21 septembrie 2018 a fost publicată H.G.
nr. 758/2018 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018.
Potrivit prevederilor acestui act normativ, Județului Alba i-a fost alocată suma de 8113
mii lei pentru asigurarea sumelor necesare finanțării cheltuielilor pentru:
 susținerea sistemului de protecție a copilului, suma de 3739 mii lei;
 susținerea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, suma de 4374 mii lei.
Conform prevederilor art. 82 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, „cu sumele aprobate prin hotărâre a
Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum
şi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează,
respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziţie a autorităţii executive, potrivit legii,
urmând ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze modificările respective”.
În acest sens, Președintele Consiliului Județean Alba prin Dispoziția nr. 373/26
septembrie 2018 a aprobat modificarea bugetului local al Județului Alba cu suma alocată din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pe anul 2018.
În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 265 din 28 septembrie 2018
privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 373/26 septembrie 2018
cu privire la modificarea bugetului local al Județului Alba cu suma alocată din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pe anul 2018.

PREȘEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Dezvoltare Bugete
Nr. 19324/28.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean
Alba nr. 373/26 septembrie 2018 cu privire la modificarea bugetului local al Județului Alba
cu suma alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pe anul 2018

Conform articolului 82, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, „Cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din
fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume
alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează, respectiv se
diminuează bugetele locale prin dispoziţie a autorităţii executive, potrivit legii, urmând ca la
prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze modificările respective”.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2018 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, Județului Alba i-a
fost alocată suma de 8.113 mii lei pentru asigurarea sumelor necesare finanțării cheltuielilor
pentru:
 susținerea sistemului de protecție a copilului, suma de 3.739 mii lei;
 susținerea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, suma de 4.374 mii lei.
Ca urmare, a fost emisă dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 373/26
septembrie 2018 cu privire la modificarea bugetului local al Județului Alba cu suma alocată din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pe anul 2018.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 265 din 28 septembrie 2018.

Director executiv,
Marian Florin Aitai

