
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de parteneriat care va fi încheiat între UAT Județul Alba și 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia  în vederea implementării proiectului „Extindere, 

Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de  

Urgență Alba Iulia” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020,                     

Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiţii 

8.1., Operaţiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7Regiuni - cod 

apel POR /266/8 

 

 

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

  Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de 

parteneriat care va fi încheiat între UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

în vederea implementării proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării 

Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, 

Prioritatea de investiţii 8.1., Operaţiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte 

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7Regiuni - Cod apel POR/266/8; 

- raportul de specialitate nr. 14559 din 18 iulie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ţinând cont de prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, Ghidul 

solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu 

modificările şi completările ulterioare) şi Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a 

fondurilor în cadrul apelului de proiecte  POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7REGIUNI;   

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d şi lit. e, art. 91 alin. 5 lit. a pct. 3 şi art. 91 alin. 6 lit. a din Legea 

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

ulterioare; 

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 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 Acordul de parteneriat care va fi încheiat între UAT Județul  Alba – 

lider de proiect (partener 1) şi Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia  (partener 2), în vederea 

implementării proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării 

Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, 

Prioritatea de investiţii 8.1. Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de 

sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, 

culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 

comunități, Operaţiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7REGIUNI, 

Cod apel POR/266/8, conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion Dumitrel, 

să semneze documentele aferente proiectului care decurg din calitatea de lider în proiect a UAT 

Judeţul Alba.  



Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin 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 şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

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

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete  

din cadrul aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

                                                  AVIZAT 

      PREŞEDINTE,                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

       Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 210 

Alba Iulia, 12 iulie 2018 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat care va fi încheiat 

între UAT Județul Alba și Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia  în vederea 

implementării proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării 

Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 –Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiţii 8.1., Operaţiunea A – 

Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7Regiuni - cod apel POR 266/8 
 

 

În Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020, domeniul sănătăţii 

publice ocupă un loc prioritar şi în consecinţă, pentru Consiliul Judeţean Alba este o prioritate 

asigurarea serviciilor medicale de calitate. În acest context, în lista de priorităţi a Consiliului 

Judeţean Alba figurează reabilitarea, modernizarea, dotarea unităţilor medicale aflate în 

subordine, în acest caz Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.  

Ţinând cont de faptul că Ambulatoriul Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, situat în Alba Iulia, Str. Muşeţelului, nr. 2, este subdimensionat, funcţionând într-un spaţiu 

care nu corespunde cerinţelor Ministerului Sănătăţii privind necesarul de spaţii obligatorii, 

suprafeţele legale pentru spaţiile existente, îndeplinirea circuitelor funcţionale, îndeplinirea 

condiţiilor de semnalizare şi evacuare în caz de incendiu, devine necesară relocarea 

ambulatoriului într-un spaţiu adecvat.   

În realizarea acestui obiectiv, se consideră oportună accesarea unei finanţări din fonduri 

structurale pentru „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului 

Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, prin depunerea unei cereri de finanţare în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8. Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiţii 8.1. Investiții în infrastructurile sanitare 

și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile 

în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea 

accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 

instituționale la serviciile prestate de comunități, Operaţiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte 

POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7REGIUNI.  

Obiectivul general al investiţiei propuse „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea 

Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” vizează accesul 

sporit la serviciile preventive și de îngrijire medicală primară. Aceasta va conduce la  

eficientizarea sistemului de sănătate, prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient și tratarea cu 

succes a unor afecțiuni mai ușoare, cât și reducerea internărilor evitabile. Astfel, prin relocarea 

Ambulatoriului din Alba Iulia, Str. Muşeţelului, nr. 2 în spaţiile extinse, modernizate şi dotate 

din clădirea spitalului şi policlinicii din Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, se vor 

îmbunătăţi condiţiile de preluare şi tratament a pacienţilor, se vor reduce timpii de aşteptare prin 

creşterea capacităţii de primire şi prin eficientizarea circuitelor funcţionale. 

Conform prevederilor Ghidului solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor 

în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7REGIUNI depunerea cererii de 

finanţare se poate realiza în cadrul unui parteneriat încheiat între entităţi eligibile, în cazul de faţă 

UAT Județul Alba ca solicitant și Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în calitate de partener. 

Prin încheierea Acordului de parteneriat se stabilesc atât roluri şi responsabilităţi în 

implementarea activităţilor proiectului, cât şi contribuţiile financiare ale partenerilor. Acordul ce 

va fi încheiat este anexă obligatorie la depunerea cererii de finanţare şi respectă prevederile din 

Modelul G – Acordul de parteneriat din cadrul Ghidului specific.  

Conform prevederilor din Acordul de parteneriat, activităţile ce vor fi realizate de către 

UAT Judeţul Alba în cadrul proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării 

Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” vizează elaborarea de 



documente necesare pregătirii şi depunerii cererii de finanţare, precum şi participarea la 

implementarea proiectului (management, monitorizare şi supervizare implementare proiect, 

achiziţii, recepţie lucrări, informare şi publicitate, evaluare finală). UAT Judeţul Alba va asigura 

cofinanţarea cheltuielilor totale ale proiectului în valoare de 214.015,00 lei, transferând sumele 

aferente partenerului, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care va gestiona direct fluxurile 

financiare în conformitate cu reglementările legale în vigoare.    

Luând în considerare aspectele prezentate mai sus, în temeiul art. 41(1) din Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Acordul de parteneriat care va fi încheiat între UAT Județul Alba-lider de proiect 

(partener 1) și Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia –  (partener 2), în vederea implementării 

proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, înregistrat sub nr.210/12.07.2018. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA   

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Serviciul accesare şi coordonare proiecte 

Nr. 14559/ 18.07.2018 

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat care va fi încheiat între 

UAT Județul Alba și Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia  în vederea implementării 

proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului Integrat 

al Spitalului Județean de  Urgență Alba Iulia” în cadrul Programului Operaţional Regional     

2014-2020, Axa prioritară  8 –Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale,  Prioritatea de 

investiţii 8.1., Operaţiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte 

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7Regiuni - cod apel POR 266/8 
 

 

În cadrul Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020, asigurarea 

infrastructurii şi a furnizării serviciilor sociale, de educaţie şi de sănătate este unul dintre sub-

obiectivele incluse în Obiectivul prioritar 2.2. Echiparea cu utilităţi şi servicii publice de interes 

general în condiţii de protecţie a mediului şi utilizare eficientă a resurselor, în scopul creşterii 

atractivităţii şi funcţionalităţii teritoriului. Una din priorităţile identificate în completarea 

infrastructurii de sănătate în vederea asigurării unui act medical de calitate, vizează modernizarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, instituţie publică de interes judeţean aflată în 

subordinea UAT Judeţul Alba. 

În prezent, Ambulatoriul Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

funcţionează la etajele I și II a unui imobil aflat în Alba Iulia, Str. Muşeţelului, nr. 2, la o distanță 

de 0,8 - 1 km de clădirea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, din Alba Iulia, Bulevardul 

Revoluţiei 1989, nr. 23.  

Ambulatoriul este subdimensionat, funcționând într-un spațiu care nu corespunde 

cerinţelor OMS 153/2003 și OMS 914/2006, privind necesarul de spații obligatorii, suprafețele 

legale pentru spațiile existente, îndeplinirea circuitelor funcționale, îndeplinirea condițiilor de 

semnalizare și evacuare în caz de incendiu, punând astfel în pericol viața și sănătatea pacienților. 

Prin extinderea clădirii în vederea creării de noi cabinete, modernizarea spaţiilor de 

consultaţii, tratament şi aşteptare și dotarea cu aparatură, mobilier şi instrumentar a spaţiilor din 

corpurile de clădire în care funcţionează Spitalul Judeţean de Urgenţă, din B-dul Revoluţiei 

1989, nr. 23, în vederea relocării Ambulatoriului Integrat, se vor îmbunătăți condițiile de 

preluare și tratament a pacienților, se vor reduce timpii de așteptare prin creșterea capacității de 

primire și eficientizarea circuitelor funcționale, asigurându-se astfel încadrarea unității 

spitalicești  în prevederile OMS 153/2007 si OMS 914/2006 şi a altor acte normative în vigoare.  

Prin urmare, se consideră oportună accesarea unei finanţări din fonduri structurale prin 

depunerea unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020,  Axa 

prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiţii 8.1. Investiții 

în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și 

local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea 

socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale,culturale și de recreere, precum și 

trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Operaţiunea A – 

Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7REGIUNI, deschis în perioada 12 mai 

2018 – 12 octombrie 2018.  

Obiectivul general al investiţiei propuse „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea 

Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” vizează accesul 

sporit la serviciile preventive și de îngrijire medicală primară. Aceasta va conduce la  

eficientizarea sistemului de sănătate, prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient și tratarea cu 

succes a unor afecțiuni mai ușoare, cât și reducerea internărilor evitabile. 



Conform prevederilor Ghidului solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor 

în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7REGIUNI depunerea cererii de 

finanţare se poate realiza în cadrul unui parteneriat încheiat între entităţi eligibile, în cazul de 

faţă UAT Județul Alba ca solicitant și Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în calitate de 

partener. Încheierea unui Acord de parteneriat în vederea depunerii cererii este justificată de 

faptul că Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este instituţie în subordinea Consiliului 

Judeţean Alba şi beneficiază de alocări bugetare din partea UAT Judeţul Alba în calitate de 

ordonator principal de credite. Prin încheierea Acordului se stabilesc atât roluri şi responsabilităţi 

în implementarea activităţilor proiectului, cât şi contribuţiile financiare ale partenerilor. Acordul 

ce va fi încheiat este anexă obligatorie la depunerea cererii de finanţare şi respectă prevederile 

din Modelul G – Acordul de parteneriat din cadrul Ghidului specific.  

Conform prevederilor din Acordul de parteneriat, activităţile ce vor fi realizate de către 

UAT Judeţul Alba în cadrul proiectului “Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării 

Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” vizează elaborarea de 

documente necesare pregătirii şi depunerii cererii de finanţare, precum şi participarea la 

implementarea proiectului (management, monitorizare şi supervizare implementare proiect, 

achiziţii, recepţie lucrări, informare şi publicitate, evaluare finală). De asemenea, UAT Judeţul 

Alba va asigura cofinanţarea cheltuielilor totale ale proiectului în valoare de 214.015,00 lei, 

transferând sumele aferente partenerului, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care va 

gestiona direct fluxurile financiare în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  

Faţă de cele expuse mai sus, considerăm că Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Acordului de parteneriat care va fi încheiat între UAT Județul Alba- lider de proiect și Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia  – partener 2, în vederea implementării proiectului „Extindere, 

Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia”, conține cerințele de legalitate și oportunitate pentru a fi inițiat, conform 

art.44 alin.1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba. 

 

 

  

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,               ŞEF SERVICIU, 

   Marian Florin AITAI      Lenica BUCUR 
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Anexa la Proiectul de hotărâre a  

 Consiliului Județean Alba nr. 210 / 12 iulie 2018 

 

ROMÂNIA                                                                            SPITALUL  JUDEŢEAN 

      JUDEȚUL ALBA                                                                   DE URGENŢĂ ALBA IULIA                                                    

CONSILIUL JUDEȚEAN              
  

                       

 

Acord de parteneriat 

                      nr. _______/__________ 

 

pentru realizarea proiectului  

„EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE IN VEDEREA RELOCARII 

AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI  JUDETEAN  DE  URGENTA  

ALBA IULIA” 

 

Art. 1. Părţile 

1. UAT Județul Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu nr.1, județul 

Alba, codul fiscal 4562583, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), astfel: 

 Cont solicitant, cod IBAN: RO37TREZ24A660601550113X – Trezoreria Municipiului 

Alba Iulia.  

 

2. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia,  cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

Bd.Revoluției 1989, nr.23, județul Alba, cod 510007, cod fiscal 4613342, având calitatea 

de Partener 2, astfel: 

 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 

plată
1
:  

 RO11TREZ00221F401600XXXX – Sume primite în cadrul mecanismului decontării 

cererilor de plată- Trezoreria Municipiului Alba Iulia  

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare
2
: 

 RO79TREZ00221F480101XXXX- Fondul European de Dezvoltare (FEDR) –Sume 

primite în contul plăților efectuate în an curent - Trezoreria Municipiului Alba Iulia; 

 RO26TREZ00221F480102XXXX - Fondul European de Dezvoltare (FEDR) –Sume 

primite în contul plăților efectuate în anii anteriori - Trezoreria Municipiului Alba Iulia; 

                                                 

1
 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 

93/2016; 

2
 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 

93/2016; 



2 

 

 RO70TREZ00221F480103XXXX - Fondul European de Dezvoltare (FEDR) –

Prefinanțare- Trezoreria Municipiului Alba Iulia; 

 RO74TREZ00221F427000XXXX – Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice 

finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate 

din Fonduri Europene Nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-

2020 - Trezoreria Municipiului Alba Iulia. 

au convenit următoarele:  

 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 

financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le 

revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: EXTINDERE, MODERNIZARE 

SI DOTARE IN VEDEREA RELOCARII AMBULATORIULUI INTEGRAT AL 

SPITALULUI  JUDETEAN  DE  URGENTA  ALBA IULIA, care este depus în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1-Investiţii în infrastructurile 

sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 

inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 

îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de 

la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Operațiunea A – Ambulatorii,  

Obiectiv specific 8.1 - Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor 

de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, apelul de proiecte cu titlul 

P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8, (Cod generat MySMIS 124866- 

Extindere, modernizare si dotare in vederea relocarii ambulatoriului integrat al spitalului  

judetean  de  urgenta  Alba Iulia), precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a 

contractului de finanțare.  

 

(2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare. 

 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din 

Cererea de finanţare: 

 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de parteneriat 

(Partener 1) 

Activitati derulate pana la depunerea cererii de finantare 

1. Intocmirea cererii de finantare 

Intocmirea dosarului cererii de finantare 

Valoare : 0,00 lei inclusiv TVA 

Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

Activitati ulterioare semnarii contractului de finantare 

1. Demararea implementarii proiectului 

Valoare estimata: 0 lei 

Dupa semnarea contractului de finantare, se va organiza o 
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sedinta de lansare a proiectului la care va participa echipa de 

management formata din reprezentantii celor 2 parteneri. Se vor 

prezenta obiectivele proiectului, activitatile si responsabilii de activitati 

impreuna cu calendarul de realizare a activitatilor, bugetul proiectului. 

Se vor pune la dispoziția echipei de management resursele materiale 

alocate: spatiul de desfasurare a activitatii, birotica necesare si tehnica 

de calcul. Se va constitui un comitet de coordonare si monitorizare 

format din 5 membri, 3 din partea partenerului UAT Judetul Alba si 2 

din partea partenerului 2 Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia.  

 

2. Derulare proceduri de Achiziții  
a. Servicii de Proiectare;  

Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

b. Contract de Executie;  

Responsabil:  

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

c. Publicitatea si informarea proiectului;  

Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

d. Audit financiar;  

Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

e. Dirigentie de santier;  

Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

Valoare estimata: 0 lei 

 Procedurile de achizitii se vor derula cu respectarea 

prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice, respectiv Legea 

98/2016.  

 

3. Managementul proiectului;  

Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

Valoare estimata: 0 lei 

Managementul proiectului va fi asigurat de o echipa mixta 

formata din reprezentanti ai celor 2 parteneri. Activitatea de 

management va fi monitorizata permanent de catre comitetul de 

coordonare si monitorizare organizat la nivelul parteneriatului.  

Atributiile echipei de management: 

- Derulare proceduri achizitii 
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- Intocmire rapoarte de progres si rapoarte tehnico – financiare 

- Intocmire cereri de rambursare si cereri de plata 

- Contabilitatea proiectului 

- Pastrarea si arhivarea documentelor 

- Coordonarea activitati de informare si publicitate 

- Actualizare devize investitii, grafic activitati 

Atributii ale comitetului de coordonare si monitorizare: 

- Verifica activitatea echipei de management in sensul incadrarii 

in calendarul activitatilor, bugetul proiectului 

- Avizeaza documentele depuse catre OI ADR Centru in cadrul 

activitatilor de implementare 

- Avizeaza propunerile echipei de management cu privire la 

actualizarea elementelor contractului de finantare (grafice de 

implementare, cash flow si buget, echipa de management) 

 

4. Informare si publicitate;  

Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

Valoare estimata: 19.337,50 lei inclusiv TVA – cheltuieli 

eligibile;  

Activitatea se va desfasura cu respectarea cerintelor 

finantatorului cuprinse in Manualul de Identitate Vizuală. Toate 

activitatile de informare si publicitate aferente proiectului vor fi 

realizate ulterior obtinerii avizului specific din partea finantatorului.  

 

5. Evaluare finala;  

Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

Valoare estimata: 0 lei; 

La finalizarea implementarii proiectului se vor desfasura 

activitatile de evaluare finala care includ: 

- Incadrarea in bugetul proiectului 

- Incadrarea in calendarul activitatilor 

- Gradul de realizare al obiectivelor stabilite 

- Atingerea indicatorilor de proiect stabiliti in Cererea de 

finantare.  

Activitatea urmeaza a fi realizata de comitetul de coordonare şi 

monitorizare. 

 

UAT Judetul Alba va asigura intreaga cofinantare a proiectului, 

respectiv suma de 214.015,00 lei, transferand sumele aferente 
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partenerului 2, Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, care va 

gestiona direct fluxurile financiare in conformitate cu reglementarile 

legale in vigoare. 

 

Partener 2 

 

Activitati derulate pana la depunerea cererii de finantare 

1. Servicii de proiectare  

Servicii de proiectare aferente intocmirii SF mixt 

Valoare : 73.500,00 lei inclusiv TVA 

Responsabil: 

i. Partener 2 SJU Alba Iulia,  

 

2. Intocmirea cererii de finantare 

Intocmirea dosarului cererii de finantare 

Valoare : 0,00 lei inclusiv TVA 

Responsabil: 

iii. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  

iv. Partener 2 SJU Alba Iulia 

 

Activitati ulterioare semnarii contractului de finantare 

1. Demararea implementarii proiectului 

Valoare estimata: 0 lei 

Dupa semnarea contractului de finantare, se va organiza o 

sedinta de lansare a proiectului la care va participa echipa de 

management formata din reprezentantii celor 2 parteneri. Se vor 

prezenta obiectivele proiectului, activitatile si responsabilii de activitati 

impreuna cu calendarul de realizare a activitatilor, bugetul proiectului. 

Se vor pune la dispoziția echipei de management resursele materiale 

alocate: spatiul de desfasurare a activitatii, birotica necesare si tehnica 

de calcul. Se va constitui un comitet de coordonare si monitorizare 

format din 5 membri, 3 din partea partenerului UAT Judetul Alba si 2 

din partea partenerului 2 Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia.  

 

2. Derulare proceduri de Achiziții  
a. Servicii de Proiectare;  

Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

b. Contract de Executie;  

Responsabil:  

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

c. Publicitatea si informarea proiectului;  

Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

d. Audit financiar;  

Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

e. Dirigentie de santier;  
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Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

Valoare estimata: 0 lei 

 Procedurile de achizitii se vor derula cu respectarea 

prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice, respectiv Legea 

98/2016.  

 

3. Executie servicii de Proiectare;  

Responsabil: 

i. Proiectant; 

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia; 

Valoare estimata: 290.150,56 lei inclusiv TVA – cheltuieli 

eligibile;  

Serviciile de proiectare se vor realiza avand in vedere 

prevederile programului de finantare POR, Axa 8, Prioritatea de 

investiție 8.1, Operatiunea A – Ambulatorii, precum si legislatia in 

vigoare in domeniul constructiilor si instalatiilor.  

 

4. Executie lucrari de constructii si instalatii;  

Responsabil: 

i. Partener 2 SJU Alba Iulia,  

ii. Diriginte de santier 

iii. Proiectant 

Valoare estimata: 10.257.785,94 lei inclusiv TVA – cheltuieli 

eligibile;   

 Investitia propusa presupune executia de lucrari de constructii 

si instalatii de modernizare, extindere si dotare in vederea relocarii 

ambulatorului integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia. 

Activitatea de executie a lucrarilor de constructii si instalatii va fi 

monitorizata de dirigintii de santier, totodata beneficiind de suport din 

partea proiectantului.  

 

 

5. Managementul proiectului;  

Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

Valoare estimata: 0 lei 

Managementul proiectului va fi asigurat de o echipa mixta 

formata din reprezentanti ai celor 2 parteneri. Activitatea de 

management va fi monitorizata permanent de catre comitetul de 

coordonare si monitorizare organizat la nivelul parteneriatului.  

Atributiile echipei de management: 

- Derulare proceduri achizitii 
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- Intocmire rapoarte de progres si rapoarte tehnico – financiare 

- Intocmire cereri de rambursare si cereri de plata 

- Contabilitatea proiectului 

- Pastrarea si arhivarea documentelor 

- Coordonarea activitati de informare si publicitate 

- Actualizare devize investitii, grafic activitati 

Atributii ale comitetului de coordonare si monitorizare: 

- Verifica activitatea echipei de management in sensul incadrarii 

in calendarul activitatilor, bugetul proiectului 

- Avizeaza documentele depuse catre OI ADR Centru in cadrul 

activitatilor de implementare 

- Avizeaza propunerile echipei de management cu privire la 

actualizarea elementelor contractului de finantare (grafice de 

implementare, cash flow si buget, echipa de management) 

 

6. Informare si publicitate;  

Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

Valoare estimata: 19.337,50 lei inclusiv TVA – cheltuieli 

eligibile;  

Activitatea se va desfasura cu respectarea cerintelor 

finantatorului cuprinse in Manualul de Identitate Vizuală. Toate 

activitatile de informare si publicitate aferente proiectului vor fi 

realizate ulterior obtinerii avizului specific din partea finantatorului.  

7. Audit financiar; 

Responsabil: 

i. Partener 2 SJU Alba Iulia,   

ii. Auditor financiar 

Valoare estimata: 59.976,00 lei inclusiv TVA – cheltuieli 

eligibile;  

Se vor întocmi rapoarte de audit care sa confirme că, 

cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt: 

o necesare pentru realizarea proiectului,  

o prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului, 

o în conformitate cu principiile unui management financiar 

sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, şi un raport 

optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform 

prevederilor OUG 66/2011); 

o efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi, 

o cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate, 

o înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la 

bază documente justificative, să fie identificabile şi verificabile, 
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să fie dovedite prin documente originale.  

 

8. Evaluare finala;  

Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

Valoare estimata: 0 lei; 

La finalizarea implementarii proiectului se vor desfasura 

activitatile de evaluare finala care includ: 

- Incadrarea in bugetul proiectului 

- Incadrarea in calendarul activitatilor 

- Gradul de realizare al obiectivelor stabilite 

- Atingerea indicatorilor de proiect stabiliti in Cererea de 

finantare.  

Activitatea urmeaza a fi realizata de comitetul de coordonare şi 

monitorizare. 

 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum 

este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteriat 

(Partener 1) 

UAT Judeţul Alba 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA)                              

                                                          214.015,00 lei - 2% 

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (inclusiv 

TVA)                                                   0 lei - 100% 

 Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (inclusiv 

TVA)                                                 214.015,00 lei – 2% 

Partener 2 

Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA) 

0,00 lei - 0%  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (inclusiv 

TVA)                                                                      0,00 lei - 0% 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (inclusiv 

TVA)                                                                     0,00 lei - 0 % 

(3) Plăţile 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 

93/2016. Ȋn acest sens, se vor include în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele: 
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a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de 

parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de 

parteriat şi toate documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice  derulate de 

aceştia; 

b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plată către 

OI/autoritatea de management
3
, iar autoritatea de management virează, după efectuarea 

verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de 

parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare 

activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art.  3, alin. (1) și 

(2) din acordul de parteneriat. 

c) liderul de parteneriat şi partenerii - instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu sumele 

pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării 

valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform 

prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare
4
. 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 

 Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la 

data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. 

Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la 

extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.  

 

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1) 

A. Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 

informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a 

cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind 

atribuirea contractelor de achiziţie. 

 

B. Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre 

progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi 

financiare. 

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 

trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de 

management / Organismul intermediar POR.  

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cătreOI/autoritatea de management a 

cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres 

etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.  

(5) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului 

în original precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, 

privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, 

                                                 

3
 A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016; 

4
 A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015). 
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în conformitate cu legislația comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până 

la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a 

proiectului, oricare intervine ultima.  

(6) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 

neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în 

conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a 

indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și 

partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate 

la rambursare/plată.   

(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia 

a fost cauzat prejudiciul.  

(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și 

partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 
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(9) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului 

aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele 

său de către Autoritatea de management. 

 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 

A. Drepturile Partenerului 2 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de 

către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. 

Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din procesul de 

rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca 

eligibile.  

(2) Partenerul 2 are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie 

informat despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul 

departeneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Partenerul 2 are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privinţa 

propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 

înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR. 

 

B. Obligaţiile Partenerului 2 

(4) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în vigoare 

în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, dezvoltării durabile, 

informării şi publicității în implementarea activităților proprii. 

(5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de 

atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre 

verificare: 

(6) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile 

complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare:  

(7) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele 

justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată:  

(8) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau 

european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea 

modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) 

zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. 

(9) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să acorde 

dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la 

sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție 

documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport 

hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate 

astfel încât, să permită verificarea lor. 
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(10) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente 

privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(11) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 

neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în 

conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a 

indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund 

proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la 

rambursare/plată.   

(12) Partenerii au obligaţia de a restitui AM/OI, orice  sumă ce constituie plată nedatorată/sume 

necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare 

de la data primirii  notificării. 

(13) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi 

analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea 

Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(14) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în 

condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile 

pentru verificarea cheltuielilor de către acesta. 

(15) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile 

și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu 

regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) 

ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 

(16) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar 

cu liderul de proiect. 

(17) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit 

pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de 

nereguli, conform legislației în vigoare. 

(18) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor 

cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(19) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și 

partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(20) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire 

menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM. 

 

Art. 7. Achiziții publice  

(1)  Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea 

legislației în vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de 

AM/OI și/sau alte organisme abilitate. 
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Art. 8. Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, 

a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun,  şi 

natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data 

efectuării plăţii finale/ de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în 

această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a 

dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor,a mijloacelor de transport în comun etc. ce 

au facut obiectule proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 

Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor a mijloacelor 

de transport în comun, ce au facut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de 

desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.Părţile au 

obligaţia  să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice 

formă  obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o 

perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale. De asemenea, părțile au obligația 

respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul 

realizării proiectului. 

Art. 9. Confidențialitate 

(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate 

informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să 

prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg 

să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din 

prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 10. Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării 

anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai 

atunci când este convenită de toate părţile.  

Art. 11. Dispoziţii finale 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu 

le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

Întocmit în 3 (trei) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru 

cererea de finanţare. 

Semnături 

 

Lider de 

parteneriat 

(Partener 1) 

DUMITREL Ion 

Președinte 

Consiliul Județean Alba 

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

26.07.2018 

Alba Iulia 

Partener 2 

 

MARZA Simona Diana 

Manager  

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

26.07.2018 

Alba Iulia 

    



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în ședința ordinară din luna iulie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 13834 din 9 iulie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

- solicitarea nr. 713 din 17 aprilie 2018 a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 

înregistrată cu nr. 7515 din 17 aprilie 2018 la registratura Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 1586 din 3 iulie 2018 a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 

înregistrată cu nr. 13310 din 3 iulie 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;  

- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de 

promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, 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 Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 

urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

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 Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 3 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 ale Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 76 din 28 

martie 2018, cu modificările și completările ulterioare își încetează aplicabilitatea la data intrării 

în vigoare a prezentei hotărâri.  

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 Art. 6. 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. 

                                AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                         Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU   
Nr. 208 

Alba Iulia, 11  iulie  2018 



Anexa 1 la Proiectul de hotărâre a  

 Consiliului Județean Alba nr. 208 din 11 iulie 2018 

 

ORGANIGRAMA 

BIBLIOTECII JUDEŢENE „LUCIAN BLAGA” ALBA 
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                                                     AVIZAT 

                              PREŞEDINTE,                              SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

                         Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU   
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Anexa 2 la Proiectul de hotărâre a  

 Consiliului Județean Alba nr. 208 din 11 iulie 2018  

 

 

STAT DE FUNCŢII 

al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea funcţiei Nivelul 

studiilor 

Număr 

posturi 

1 Contabil şef grad II S 1 

SECŢIA PRELUCRARE CARTE 

2-3 Bibliotecar gradul IA S 2 

4-5 Bibliotecar treapta IA M 2 

SECŢIA COPII 

6 Bibliotecar gradul I SSD 1 

7 Bibliotecar treapta IA M 1 

SECŢIA ADULŢI 

8-9 Bibliotecar gradul IA S 2 

10 Bibliotecar gradul I SSD 1 

SALA DE LECTURĂ 

11-13 Bibliotecar gradul IA S 3 

14 Bibliotecar debutant S 1 

 SECŢIA METODICĂ ŞI ANIMAŢIE CULTURALĂ 

15 Bibliotecar gradul I S 1 

SECŢIA PERIODICE 

16 Bibliotecar debutant S 1 

FILIALA AMPOI 

17 Bibliotecar gradul IA S 1 

FILIALA CETATE 

18 Bibliotecar gradul IA S 1 

FILIALA CENTRU DE ZI 

19 Bibliotecar treapta I PL 1 

SECŢIA INFORMATICĂ 

20-21 Inginer de sistem gradul IA S 2 

SECŢIA BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIONET 

22 Bibliograf gradul I S 1 

REDACŢIA „DISCOBOLUL” 

23 Secretar de redacţie gradul II S 1 

24 Tehnoredactor gradul II S 1 

25 Redactor gradul I S 1 

RESURSE UMANE 

26 Economist specialist IA S 1 

ADMINISTRATIV 

27 Inginer specialist IA S 1 

28 Secretar-dactilograf IA M 1 

DESERVIRE 

29 Muncitor calificat I (Legător carte) M 1 

30 Şofer I M 1 

31-32 Îngrijitor M 2 

 TOTAL POSTURI:  32 

       

                                      AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        Ion DUMITREL          Vasile BUMBU   
              

 



Anexa 3 la Proiectul de hotărâre a  

 Consiliului Județean Alba nr. 208 din 11 iulie 2018 

 

REGULAMENTUL 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL  

BIBLIOTECII JUDEŢENE „LUCIAN BLAGA” ALBA 

 

 

CAPITOLUL I  Dispoziţii generale 

  

 Art. 1. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba este o instituţie culturală organizată pe 

principiul teritorial şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Alba. În această calitate ea 

colecţionează, organizează, conservă şi pune la dispoziţia beneficiarilor cărţi, periodice şi alte 

documente grafice şi audio-vizuale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2002 a 

bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice. 

 Art. 2. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcţionează ca instituţie bugetară şi 

are personalitate juridică. 

 Art. 3. (1) Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcţionează pe baza principiilor 

autonomiei, neangajării politice şi a identităţii culturale în circuitul de valori. Consiliul Judeţean 

Alba asigură condiţiile materiale necesare funcţionării corespunzătoare a instituţiei. 

   (2) Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba asigură egalitatea accesului la 

informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber 

şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, 

apartenenţă politică, religioasă ori etnică. 

 Art. 4. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba are firmă şi ştampilă proprie. Ea are 

sediul în Municipiul Alba Iulia, îndeplinind şi rolul de bibliotecă municipală. 

Art. 5. Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia poate finanţa programe culturale, 

achiziţii de documente, lucrări de investiţii şi cheltuieli materiale pentru biblioteca judeţeană. 

  

CAPITOLUL II  Atribuţii şi activităţi specifice 
 

Art. 6. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba face parte integrantă din sistemul 

informaţional naţional şi îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a.) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă şi pune la dispoziţia 

utilizatorilor colecţii enciclopedice de documente; 

b.) asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu şi de consultare în sălile de 

lectură, de informare comunitară, documentare, lectură şi educaţie permanentă, prin secţii, filiale 

ori puncte de informare şi împrumut; 

c.) achiziţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, organizează cataloage şi alte 

instrumente de comunicare a colecţiilor, în sistem tradiţional şi/sau automatizat, formează şi 

îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare; 

 d.) desfăşoară sau oferă, la cerere, activităţi/servicii de informare bibliografică şi de 

documentare, în sistem tradiţional sau informatizat; 

 e.) facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii 

ori baze de date, prin împrumut interbibliotecar intern şi internaţional ori servicii de accesare şi 

comunicare la distanţă; 

 f.) iniţiază, organizează sau colaborează la programe şi acţiuni de diversificare, 

modernizare şi automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecţiilor de documente 

şi a tradiţiilor culturale, de animaţie culturală şi de educaţie permanentă; 

 g.) efectuează, în scopul valorificării colecţiilor, studii şi cercetări în domeniul 

biblioteconomiei, ştiinţelor informării şi al sociologiei lecturii, organizează reuniuni ştiinţifice de 

profil, redactează şi editează produse culturale necesare membrilor comunităţii; 

 h.) întocmeşte rapoarte periodice de autoevaluare a activităţii; 

 i.) colecţionează, organizează, valorifică şi conservă colecţii reprezentative de cărţi, 

periodice şi alte documente grafice şi audio-vizuale adaptate numărului de locuitori ai judeţului 

şi structurii socio-profesionale a populaţiei din municipiul Alba Iulia şi din judeţ; 



j.) îndeplineşte funcţia de depozit legal al statului pentru judeţul Alba, primind în acest 

scop, gratuit, de la agenţii economici producători din judeţ, câte un exemplar din cărţile, 

periodicele şi celelalte documente grafice şi audio-vizuale pe care le realizează potrivit 

prevederilor legale în domeniu. 

 Art. 7. Pentru realizarea acestor atribuţii şi competenţe, Biblioteca Judeţeană „Lucian 

Blaga” Alba practică următoarele activităţi: 

a.) completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor prin achiziţii, abonamente, schimb, 

donaţii, alte surse; 

b.) efectuarea evidenţei primară, individuală şi gestionară a colecţiilor şi circulaţia 

acestora în relaţia bibliotecă-cititor-bibliotecă, în conformitate cu normele legale; 

c.) prelucrarea biblioteconomică, descrierea bibliografică şi clasificarea colecţiilor 

conform prevederilor Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

d.) organizează catalogul alfabetic de serviciu şi topografic în care sunt cuprinse integral 

colecţiile bibliotecii, catalogul alfabetic şi sistematic pentru public; 

e.) asigurarea orientării beneficiarilor în utilizarea cataloagelor, împrumut la domiciliul 

solicitanţilor a lucrărilor din fondul vizual, pe termen de cel mult 30 zile; studiu în sălile de 

lectură, audiţii şi vizionări colective sau individuale; 

f.) efectuează împrumut interbibliotecar la cerere; 

g.) activităţi de comunicare a colecţiilor sub formă de expoziţii, dezbateri, întâlniri cu 

autori, simpozioane şi alte asemenea reuniuni culturale; 

h.) ține evidenţa cititorilor, a frecvenţei acestora şi a publicaţiilor eliberate spre lectură, 

statistica de bibliotecă, recuperarea publicaţiilor împrumutate sau despăgubirea în cazul unor 

prejudicii, potrivit prevederilor legale; 

i.) efectuarea unor lucrări de conservare, igienă şi patologie a cărţilor prin Atelierul de 

legătorie al instituţiei şi/sau alte unităţi specializate; 

j.) elimină periodic din colecţii documentele uzate moral sau fizic. 

Art. 8. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba asigură asistenţă de specialitate pentru 

bibliotecile municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Alba, constând în coordonarea 

activităţilor curente, programare, completarea colecţiilor, aplicarea normelor de biblioteconomie, 

de evidenţă şi strategie culturală locală prin: 

  îndrumarea directă pe teren; 

 organizarea unor consfătuiri, schimburi de experienţă, dezbateri; 

 elaborarea unor materiale de metodologie bibliotecară; 

 efectuarea de studii, cercetări, analize, schimb interbibliotecar, aprovizionarea cu carte; 

 perfecţionarea profesională (cursuri, seminarii, bibliografii). 

Art. 9. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba poate organiza filiale în comunităţile 

româneşti de peste hotare, cu aprobarea şi sub supravegherea Consiliului Judeţean Alba.  

 

CAPITOLUL III  Structura şi atribuţiile bibliotecii 
 

Art. 10. (1) Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba este structurată în secţii, filiale şi 

compartimente, astfel: 

 a.) Secţia Prelucrare carte: la sediul instituției; 

 b.) Secţia Copii: la sediul instituției; 

 c.) Secţia Adulţi: la sediul instituției; 

 d.) Sala de lectură: la sediul instituției; 

 e.) Secţia Metodică şi Animaţie culturală: la sediul instituției; 

 f.) Secţia Periodice: la sediul instituției; 

 g.) Filiala Ampoi: Alba Iulia, str. Livezii, bl.B9, ap.21, jud.Alba; 

 h.) Filiala Cetate: Alba Iulia, str.Mihai Viteazu, nr.31, jud.Alba; 

 i.) Filiala Centru de zi: Alba Iulia, str. Libertății ap.21, jud.Alba; 

 j.) Sectia Centru de zi: Alba Iulia, str. Libertății ap.21, jud.Alba; 

  k) Secţia de Bibliografie şi Biblionet: la sediu institutiei; 

 l.) Redacția „Discobolul”: Alba Iulia, str. Bucuresti, nr. 2A, jud. Alba; 

m.) Contabilitate: la sediul instituției; 

 n.) Resurse umane: la sediul instituției; 

 o.) Administrativ:  la sediul instituției; 



p.) Deservire: la sediul instituției. 

  (2) Secţia Prelucrare carte are următoarele atribuţii: 

 primeşte de la furnizori documentele de bibliotecă nou intrate, le confruntă cu actele 

însoţitoare, verifică starea acestora, sesizează neconcordanţele directorului-managerului sau 

contabilului - şef; 

 predă pe bază de proces verbal de predare – primire documentele de bibliotecă secţiilor 

şi filialelor şi înscrie în registrul inventar sigla acestora, conform repartiţiei; 

 gestionează documentele de bibliotecă până la predarea lor pe secţii şi filiale; 

 ştampilează documentele noi intrate în bibliotecă, înscrie cota şi numărul de inventar 

pe acestea; 

 achiziţionează cantitativ şi valoric documentele bibliotecii repartizate secţiilor şi 

filialelor, le confruntă cu RMF pe locuri de muncă; 

 intercalează fişele în catalogul alfabetic de serviciu; 

 introduce la zi documentele (cărţile şi publicaţiile) în baza de date a bibliotecii; 

 înscrie în RMF situaţia loturilor de carte nou intrată; 

 înscrie numărul de inventar şi cota în registrul inventar; 

 efectuează barcodarea cărţilor noi; 

 actualizează baza de date a fondului de carte (altele decât cărţi intrate în anul curent); 

 editează cu ajutorul generatorului Rapoarte din cadrul programului integrat de 

bibliotecă TINREAD fişele de carte pentru cărţile noi; 

 operează eliminările de documente în instrumentele de evidenţă; 

 organizează, întreţine şi actualizează cataloagele bibliotecii; 

 repartizează publicaţiile pe biblioteci comunale şi orăşeneşti din judeţ; 

 face loturi de carte destinate bibliotecilor publice din judeţ, precum şi documentele 

însoţitoare ale acestor loturi; 

 gestionează publicaţiile destinate bibliotecilor publice din judeţ până la evidenţierea 

lor pe documentele însoţitoare şi trimiterea lor la biblioteci; 

 primeşte de la bibliotecile publice confirmările de primire ale publicaţiilor trimise 

acestor biblioteci, confruntă aceste confirmări cu situaţia publicaţiilor trimise, sesizând 

eventualele neconcordanţe directorului-managerului sau contabilului şef; 

 ţine evidenţa confirmărilor de primire, venite de la bibliotecile comunale şi orăşeneşti 

din judeţ; 

 ţine evidenţa publicaţiilor trimise fiecărei biblioteci publice din judeţ; 

 armonizarea şi actualizarea bazei de date a instituţiei pentru implementarea 

TINREAD; 

 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de 

activitate al compartimentului; 

 participă la achiziţia de carte; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 

procedurilor activităţilor specifice. 

  (3) Secţia Copii are următoarele atribuţii: 

 preia de la prelucrare -  carte documentele repartizate secţiei, pe bază de proces verbal 

de predare-primire, ţine evidenţa primară a acestora,  organizează şi ţine la zi catalogul 

topografic; 

 verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile secţiei; 

 participă la popularizarea colecţiilor secţiei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul 

bibliotecii şi serviciile acesteia; 

 efectuează înscrierea cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării documentelor 

pentru împrumut; 

 întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii secţiei; 

 urmăreşte zilnic termenele de restituire a documentelor împrumutate şi întocmeşte 

formele de recuperare; 

 verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 

 actualizează baza de date a secţiei cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia acesteia, 

cititorii şi frecvenţa lor; 

 facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii 

prin împrumut interbibliotecar; 

 organizează expoziţii şi manifestări culturale ocazionale de carte; 



 găzduieşte dacă este cazul manifestări culturale cu cartea, pe care le comunică 

reprezentantului cu animaţia culturală; 

 ţine legătura cu toate şcolile pentru organizarea de manifestări culturale comune; 

 întreţine, completează şi organizează ludoteca secţiei pentru copii mici şi foarte mici; 

 organizează activităţi instructiv-educative şi distractiv-recreative de grup şi individuale 

pentru copii; 

 oferă servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului; 

 selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preia pe bază de 

proces verbal de predare-primire; 

 revizuieşte şi aşează alfabetic cărţile în sălile cu acces liber la raft şi depozit; 

 scade din circulaţie volumele uzate fizic, întocmeşte documente specifice şi propune 

casarea acestora dacă este cazul; 

 predă şi primeşte la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi 

reface fişele de carte şi buzunărelele; 

 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de 

activitate al compartimentului; 

 participă la achiziţia de carte; 

 răspunde de organizarea documentelor de bibliotecă destinate filialei Alba Iulia din 

Chişinău; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 

procedurilor activităţilor specifice.   

    (4) Secţia Adulţi are următoarele atribuţii: 

 preia de la prelucrare – carte documentele repartizate secţiei, pe bază de proces verbal 

de predare-primire, ţine evidenţa primară a acestora,  organizează şi ţine la zi catalogul 

topografic; 

 verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile secţiei; 

 participă la popularizarea colecţiilor secţiei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul 

bibliotecii şi serviciile acesteia; 

 efectuează înscrierea cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării documentelor 

pentru împrumut; 

 întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii secţiei; 

 urmăreşte zilnic termenele de restituire a documentelor împrumutate şi întocmeşte 

formele de recuperare; 

 verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 

 actualizează baza de date a secţiei cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia acesteia, 

cititorii şi frecvenţa lor; 

 efectuează barcodarea cărţilor aflate în secţia respectivă; 

 oferă servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului; 

 organizează expoziţii ocazionale de carte; 

 găzduieşte dacă este cazul manifestări culturale cu cartea, pe care le comunică 

responsabilului cu animaţia culturală;  

 facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii 

prin împrumut interbibliotecar; 

 selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preia pe bază de 

proces verbal de predare-primire; 

 revizuieşte şi aşează alfabetic cărţile în sălile cu acces liber la raft şi depozit; 

 scade din circulaţie volumele uzate fizic, întocmeşte documente specifice şi propune 

casarea acestora dacă este cazul; 

 predă şi primeşte la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi 

reface fişele de carte şi buzunărelele; 

 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de 

activitate al compartimentului; 

 participă la achiziţia de carte; 

 îşi desfăşoară activitatea de bază conform Programului manifestărilor culturale, anual, 

întocmit de Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi aprobat de 

Consiliul Judeţean Alba; 



 organizarea şi participarea la manifestări culturale specifice bibliotecii, în limita 

posibilităţilor materiale şi financiare, conform unui program trimestrial aprobat de Consiliul de 

administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

 întocmeşte pliante, afişe, invitaţii, mape, programe referitoare la manifestările culturale 

etc. şi răspunde de difuzarea lor în teritoriu; 

 participă alături de colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri, 

ziare, monografii, bibliografii, calendare etc.); 

 răspunde de promovarea manifestărilor culturale organizate de bibliotecă în mass-

media; 

 răspunde de marketingul de bibliotecă (chestionare, sondaje, reclamă pentru servicii şi 

publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, promovarea noilor apariţii editoriale etc.); 

 participă la popularizarea şi publicitatea colecţiilor bibliotecii, pune la dispoziţia 

cititorilor programe culturale şi oferă sprijin de specialitate în organizarea acestora; 

 colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării 

manifestărilor culturale; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 

procedurilor activităţilor specifice.   

   (5) Sala de lectură are următoarele atribuţii: 

 preia de la prelucrare - carte, pe bază de proces verbal de predare – primire, 

documentele repartizate sălii de lectură, ţine evidenţa acestora, organizează şi ţine la zi catalogul 

topografic; 

 pune la dispoziţia cititorilor, pe baza buletinelor de cerere, publicaţiile solicitate la sala 

de lectură; 

 efectuează înscrierea cititorilor sălii de lectură şi înregistrează publicaţiile eliberate de 

sala de lectură; 

 întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii sălii de lectură; 

 verifică starea fizică a cărţilor împrumutate atât la deservirea în sală, cât şi la primirea 

lor; 

 îndrumă şi informează cititorii în legătură cu utilizarea serviciilor de bibliotecă; 

 întocmeşte materiale documentare şi de popularizare a serviciilor de bibliotecă; 

 oferă consultanţă de specialitate în întocmirea referatelor şi a altor lucrări, precum şi în 

utilizarea surselor de informare ale bibliotecii; 

 organizează colecţiile aflate în sala de lectură şi în depozitul acesteia; 

 realizează evidenţa centralizată a datelor statistice privind activitatea de bibliotecă; 

 actualizează baza de date a sălii de lectură cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia 

acesteia, cititorii şi frecvenţa lor; 

 organizează expoziţii ocazionale de carte; 

 găzduieşte dacă este cazul manifestări culturale cu cartea prezentări de carte, expoziţii, 

concursuri etc.), pe care le comunică responsabilului cu animaţia culturală; 

 facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii 

prin împrumut interbibliotecar; 

 selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preia pe bază de 

proces verbal de predare-primire; 

 scade din circulaţie volumele uzate fizic, întocmeşte documente specifice şi propune 

casarea acestora dacă este cazul; 

 predă şi primeşte la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi 

reface fişele de carte şi buzunărelele; 

 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de 

activitate al compartimentului; 

 participă la achiziţia de carte; 

 îşi desfăşoară activitatea de bază conform Programului manifestărilor culturale, anual, 

întocmit de Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi aprobat de 

Consiliul Judeţean Alba; 

 organizarea şi participarea la manifestări culturale specifice bibliotecii, în limita 

posibilităţilor materiale şi financiare, conform unui program trimestrial aprobat de Consiliul de 

administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

 întocmeşte pliante, afişe, invitaţii, mape, programe referitoare la manifestările culturale 

etc. şi răspunde de difuzarea lor în teritoriu; 



 participă alături de colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri, 

ziare, monografii, bibliografii, calendare etc.); 

 răspunde de promovarea manifestărilor culturale organizate de bibliotecă în mass-

media; 

 răspunde de marketingul de bibliotecă (chestionare, sondaje, reclamă pentru servicii şi 

publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, promovarea noilor apariţii editoriale etc.); 

 participă la popularizarea şi publicitatea colecţiilor bibliotecii, pune la dispoziţia 

cititorilor programe culturale şi oferă sprijin de specialitate în organizarea acestora; 

 colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării 

manifestărilor culturale; 

 organizează şi asigură aceesul neîngrădit al oricărei persoane la informaţiile de interes 

public, conform Legii 544/2001; 

 întreţine şi actualizează contul oficial de facebook al Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba pe domeniul de activitate; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 

procedurilor activităţilor specifice. 

  (6) Secţia Metodică şi Animaţie culturală are următoarele atribuţii: 

 îndrumă şi controlează activitatea bibliotecilor publice din judeţ; 

 acordă la cerere asistenţă de specialitate pentru biblioteci cu alt profil din municipiu şi 

judeţ; 

 susţine interesele bibliotecilor publice în faţa autorităţilor locale pe raza cărora 

funcţionează instituţiile; 

 întocmeşte şi difuzează materiale necesare activităţii bibliotecilor; 

 organizează, îndrumă şi participă la diverse manifestări culturale ale bibliotecilor 

publice din judeţ; 

 ţine evidenţa participării bibliotecarilor la cursurile centrale de pregătire şi întocmeşte 

situaţiile solicitate de Centrul de pregătire profesională; 

 întocmeşte planul anual de formare profesională al Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba; 

 organizează trimestrial colocvii profesionale zonale; 

 ţine evidenţa informatizată a bibliotecilor din reţeaua publică din judeţ, a fondului lor 

de carte, a cititorilor şi a manifestărilor cu cartea pe care acestea le organizează; 

 întocmeşte şi difuzează materiale primite de la ANBPR; 

 întocmeşte rapoarte de evaluare a activităţii şi planuri de dezvoltare a bibliotecilor din 

judeţ; 

 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de 

activitate al compartimentului; 

 participă la achiziţia de carte; 

 verifică anual şi ori de câte ori este solicitată toate bibliotecile publice din judeţ;  

 îşi desfăşoară activitatea de bază conform Programului manifestărilor culturale, anual, 

întocmit de Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi aprobat de 

Consiliul Judeţean Alba; 

 organizarea şi participarea la manifestări culturale specifice bibliotecii, în limita 

posibilităţilor materiale şi financiare, conform unui program trimestrial aprobat de Consiliul de 

administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

 întocmeşte pliante, afişe, invitaţii, mape, programe referitoare la manifestările culturale 

etc. şi răspunde de difuzarea lor în teritoriu; 

 participă alături de colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri, 

ziare, monografii, bibliografii, calendare etc.); 

 răspunde de promovarea manifestărilor culturale organizate de bibliotecă în mass-

media; 

 răspunde de marketingul de bibliotecă (chestionare, sondaje, reclamă pentru servicii şi 

publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, promovarea noilor apariţii editoriale etc.); 

 participă la popularizarea şi publicitatea colecţiilor bibliotecii, pune la dispoziţia 

cititorilor programe culturale şi oferă sprijin de specialitate în organizarea acestora; 

 colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării 

manifestărilor culturale; 



 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 

procedurilor activităţilor specifice. 

  (7) Secţia Periodice are următoarele atribuţii: 

 întocmeşte evidenţa zilnică de activitate a secţiei; 

 înregistrează în registru de inventar publicaţiile periodice; 

 verifică starea fizică a periodicelor şi semnalează măsurile care sunt necesare pentru 

păstrarea şi completarea acestora; 

 îndrumă cititorii interesaţi de celelalte secţii şi informează utilizatorii despre 

posibilităţile de documentare oferite de bibliotecă; 

 constituie şi organizează colecţiile de periodice; 

 descoperă ce îi interesează pe cititori, selectează revistele şi alte publicaţii care apar 

pentru bibliotecă în vederea achiziţionării lor;  

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 

procedurilor activităţilor specifice. 

  (8) Filiala Ampoi, Filiala Cetate, Filiala Centru de zi sunt  organizate la nivel 

de secţii – filiale şi au următoarele atribuţii: 

 preiau de la prelucrare – carte documentele repartizate filialei, pe bază de proces verbal 

de predare-primire, ţin evidenţa primară a acestora,  organizează şi ţin la zi catalogul topografic; 

 verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile filialei; 

 participă la popularizarea colecţiilor filialei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul 

bibliotecii şi serviciile acesteia; 

 efectuează înscrierea cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării documentelor 

pentru împrumut; 

 întocmesc evidenţa zilnică a activităţii filialei; 

 urmăresc zilnic termenele de restituire a documentelor împrumutate şi întocmesc 

formele de recuperare; 

 verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 

 actualizează baza de date a locului de muncă cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia 

acesteia, cititorii şi frecvenţa lor; 

 organizează expoziţii ocazionale de carte; 

 oferă servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului; 

 găzduiesc dacă este cazul manifestări culturale cu cartea, pe care le comunică 

responsabilului cu „animaţia culturală”; 

 facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii 

prin împrumut interbibliotecar; 

 selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preiau pe bază 

de proces verbal de predare-primire; 

 revizuiesc şi aşează alfabetic cărţile în sălile cu acces liber la raft şi depozit; 

 scad din circulaţie volumele uzate fizic, întocmesc documente specifice şi propun 

casarea acestora dacă este cazul; 

 predau şi primesc la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi 

refac fişele de carte şi buzunărelele; 

 contribuie cu sugestii la achiziţia de carte; 

 urmăresc şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 

procedurilor activităţilor specifice. 

  (9) Secţia Informatică are următoarele atribuţii: 

  elaborarea documentelor electronice de uz intern curent; 

  scanări de documente şi prelucrări grafice complexe; 

  actualizarea permanentă a paginii web şi completarea acesteia cu noi câmpuri de 

interes (date statistice, referinţe e-mail, etc.); 

  editarea cu ajutorul generatorului Rapoarte din cadrul programului integrat de 

bibliotecă TINREAD a fişelor de carte pentru cărţile noi; 

  acordarea de asistenţă de specialitate tuturor compartimentelor în cadrul activităţilor 

specifice; 

  proiectarea şi dezvoltarea de aplicaţii necesare diferitelor departamente; 

  întreţinerea şi dezvoltarea bazei de date specifice modulelor software-ului proprietar 

TINREAD; 

  întreţinerea/ depanarea echipamentelor hardware, a reţelei bibliotecii; 



  implementarea şi întreţinerea software-ului specific şi de uz general; 

  informarea utilizatorilor (conducere, angajaţi) despre noile facilităţi, configuraţii, 

tehnologii, produse apărute şi a căror utilizare ar putea îmbunătăţii calitatea serviciilor 

bibliotecii; 

  stabileşte soluţii pentru redundanţa, salvarea, restaurarea datelor; 

  stabileşte soluţii, proceduri, tehnici pentru buna funcţionare şi corecta utilizare a 

calculatoarelor şi a  echipamentelor periferice; 

  sprijină personalul de specialitate pentru realizarea activităţilor de achiziţii publice; 

  întreţine şi actualizează contul oficial de facebook al Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba pe domeniul de activitate; 

  introducerea fişelor de catalog existente la Sala de lectură şi depozitul acesteia, în 

vederea formării bazei de date; 

  actualizarea bazei de date la Sala de lectură şi depozitul acesteia; 

  tehnoredactarea unor rapoarte specifice bibliotecii; 

  introduce date, folosind echipamente şi proceduri adecvate, conform documentelor 

primare şi indicaţiilor de lucru primite de la beneficiari; 

  asigură imprimarea, în condiţii de calitate, a situaţiilor de ieşire pentru aplicaţiile 

executate; 

  alimentează sistemul cu materiale consumabile; 

  urmăreşte buna funcţionare a tuturor echipamentelor din configuraţia sistemului pe 

care îl supraveghează şi sesizează eventualele anomalii în funcţionarea sistemului; 

  participă la întreţinerea curentă a echipamentelor; 

  barcodarea cărţilor aflate în Sala de lectură şi depozitul acesteia; 

  urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 

procedurilor activităţilor specifice. 

  (10) Secţia de Bibliografie şi Biblionet are următoarele atribuţii: 

 întocmeşte bibliografii tematice şi de recomandare la cerere; 

 oferă informaţii specifice la solicitarea cititorilor; 

 valorifică şi comunică fondul de documente; 

 participă activ la elaborarea programului ştiinţific al bibliotecii; 

 realizează „Bibliografia locală” prin prelucrarea articolelor din presa locală, centrală şi 

din lucrări monografice referitoare la trecutul şi prezentul judeţului Alba, pe domenii, şi 

întroducerea lor în baza de date; 

 actualizează permanent fişele tematice ale secţiei; 

 participă la organizarea acţiunilor culturale iniţiate de bibliotecă; 

 editează lucrări ştiinţifice pe baza documentelor existente în fondul bibliotecii; 

 pregăteşte echipamentul furnizat de IREX pentru facilitarea implementării activităţilor 

de formare; 

 monitorizează folosirea echipamentului conform destinaţiei sale şi numai în scopul 

menţionat în contractul încheiat cu IREX; 

 păstrează şi dezvoltă legătura între bibliotecile din județul Alba, autorităţile locale; 

 organizează evenimente culturale în care se promovează şi programul Biblionet 

implementat în judeţul Alba; 

 consiliază bibliotecarii din judeţ în vederea derulării unor proiecte, evenimente şi 

activităţi culturale; 

 participă la achiziţia de carte; 

 oferă servicii de consultanţă împreună cu informaticianul Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba pe baza solicitărilor utilizatorului; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 

procedurilor activităţilor specifice. 

  (11) Contabilitate are următoarele atribuţii: 

 exercită controlul financiar preventiv propriu prin viza de control financiar preventiv 

pentru proiectele de operaţiuni prevăzute în actele normative în vigoare; 

 răspunde de legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele angajamentelor bugetare 

aprobate, în privinţa operaţiunilor pentru care a acordat viza de control financiar preventiv; 

 elaborează proiectul bugetului anual al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, în 

condiţiile legii, pe baza propunerilor înaintate de director-manager şi îl supune spre avizare 

Consiliului de Administraţie; 



 răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a dărilor 

de seamă contabile privind execuţia bugetară; 

 răspunde de controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi de realizarea acestora, de 

evaluarea corectă a elementelor patrimoniale, pe baza inventarierii efectuate şi de reflectarea 

acestora în bilanţul contabil, potrivit legii; 

 răspunde de completarea, potrivit destinaţiei şi în mod ordonat, a registrelor de 

contabilitate şi de păstrarea acestora şi a documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate; 

 răspunde, potrivit legii, de reconstituirea în termenul legal, a documentelor contabile 

pierdute, sustrase sau distruse; 

 răspunde de întocmirea balanţelor de verificare şi a bilanţului contabil la timp şi de 

exactitatea datelor contabile prezentate; 

 răspunde de corecta întocmire a documentelor primare şi contabile; 

 ia măsuri pentru executarea inventarierilor periodice, potrivit actelor normative în 

vigoare şi controlează activitatea de inventariere; 

 răspunde de executarea calculelor de fundamentare a indicatorilor economico-

financiari şi întocmeşte bugetul pe an şi defalcat pe trimestre; 

 asigură organizarea evidenţei contabile a investiţiilor instituţiei prin elaborarea 

proiectului de investiţii, întocmirea documentaţiei în vederea deschiderii finanţării şi exercitarea 

supravegherii până la finalizarea lucrărilor; 

 acordă calificative personalului în vederea realizării evaluării performanţelor 

profesionale individuale; 

 colaborează cu direcţia de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba, cu 

Trezoreria şi instituţiile bancare, pentru rezolvarea problemelor curente; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 

procedurilor activităţilor specifice; 

 monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic implementarea şi/sau dezvoltarea 

sistemului managerial al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, conform Ordinului 

secretarului general al Guvernului nr. 400/12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 alte atribuţii, potrivit legii. 

  (12) Redacţia „Discobolul” are următoarele atribuţii: 

 asigură activitatea editorială în cadrul Revistei „Discobolul”; 

 promovează Revista „Discobolul” în ţară şi în străinătate prin activităţi specifice; 

 asigură parteneriatul şi legătura permanentă cu Uniunea Scriitorilor din România - 

Filiala Alba-Hunedoara; 

 redactează, culege, corectează şi difuzează Revista ,,Discobolul”; 

 asigură afirmarea valorilor culturale autentice, încurajează creaţia originală, 

autohtonă, recuperează valori culturale naţionale şi internaţionale; 

 încurajează şi susţine creaţia unor tineri talentaţi; 

 promovează valori culturale naţionale şi internaţionale prin traduceri, studii, eseuri, 

interviuri cu personalităţi culturale etc.; 

 realizează monografia unor personalităţi marcante ale culturii româneşti; 

 publică rubrici de editorial, eseuri, interviuri, de cercetare ştiinţifică în domenii ca 

teoria şi critica literară, istoria literară etc.; 

 colaborează cu personalităţi din domeniu în vederea elaborării publicaţiei; 

 contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor bibliotecii cu materiale ştiinţifice de 

specialitate; 

 organizează evenimente culturale menite să promoveze cultura literară a judeţului 

Alba şi a României, în ţară şi în lume; 

 identifică şi atrage surse de finanţare pentru proiectele instituţiei; 

 acordă anual premiile Revistei ,,Discobolul”. 

  (13) Resurse umane are următoarele atribuţii: 

 întocmeşte documentele necesare în vederea aprobării numărului total de posturi, 

statului de funcţii, organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al bibliotecii 

judeţene; 

 întocmeşte şi propune spre aprobarea Consiliului de administraţie a Regulamentului 

intern al bibliotecii; 



 respectă legislaţia în vigoare cu privire la normativele de personal şi structura 

posturilor; 

 întocmeşte şi supune spre aprobare statul de personal în funcţie de numărul de posturi 

aprobate prin statul de funcţii; 

 calcularea drepturilor salariale, conform legii; 

 întocmeşte documentaţia necesară organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor 

vacante şi pentru promovarea personalului; 

 întocmeşte referatul şi proiectul de decizie cu privire la încadrarea personalului; 

 întocmeşte contractele individuale de muncă şi actele adiţionale ale acestora pentru 

salariaţii bibliotecii, conform legii; 

 întocmeşte documentaţia necesară pentru dosarul de pensionare; 

 respectă legislaţia în vigoare cu privire la stabilirea drepturilor salariale ale 

personalului bibliotecii judeţene;  

 întocmeşte programarea concediilor de odihnă şi urmăreşte efectuarea acestora; 

 întocmeşte dosarul personal al salariaţilor bibliotecii judeţene; 

 completează şi transmite registrul general de evidenţă a salariaţilor; 

 asigură realizarea procesului de evaluare a performanţelor individuale pentru 

personalul bibliotecii; 

 urmăreşte întocmirea şi actualizarea fişei postului a salariaţilor; 

 ţine evidenţa fişelor activităţii zilnice pentru autovehicule; 

 exercită controlul financiar preventiv propriu prin viza de control financiar preventiv 

pentru proiectele de operaţiuni prevăzute în actele normative în vigoare; 

 primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, şi eliberează 

imediat depunătorului o dovadă de primire; 

la cerere, pune la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi de 

interese; 

 oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi depunerea în 

termen a acestora; 

 evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale, cu 

caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese; 

 asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, pe 

pagina de internet a instituţiei în termen de cel mult 30 de zile de la primire; 

 trimite Agenţiei Naţionale de Integritate, în termenul legal, copii certificate ale 

declaraţiilor de avere, ale declaraţiilor de interese primite şi ale Registrului declaraţiilor de avere 

şi Registrului declaraţiilor de interese; 

 acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind 

declararea şi verificare averilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile şi întocmeşte note de 

opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor; 

 efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi bancare şi de casierie; 

 păstrează, gestionează şi manipulează mijloacele băneşti din casierie; 

 efectuează plata deplasărilor, semnate şi vizate de conducerea instituţiei; 

 ţine evidenţa operativă, la zi şi întocmirea corectă a cec-urilor, chitanţelor, dispoziţiilor 

de încasare şi a registrului de casă; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 

procedurilor activităţilor specifice; 

 monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic implementarea şi/sau dezvoltarea 

sistemului managerial al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, conform Ordinului 

secretarului general al Guvernului nr. 400/12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 acordă  consultanţă şi asistenţă personalului instituţiei cu privire la respectarea 

normelor de conduită; 

 monitorizează aplicarea în cadrul instituţiei a prevederilor Legii nr. 477/2004 privind 

Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; 

 întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către 

personalul instituţiei. 

  (14) Administrativ are următoarele atribuţii: 

   a.) Atribuţii inginer: 



 întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea 

înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este 

cazul; 

 elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 

compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al 

achiziţiilor publice; 

 elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de 

atribuire şi a documentelor - suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei 

de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate; 

 îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de 

lege; 

 aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 

 realizează achiziţiile directe; 

 constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; 

 coordonează activitatea administrativ-gospodărească şi de aprovizionare a bibliotecii; 

 asigură buna executare a lucrărilor de întreţinere, utilizarea raţională a dotărilor 

aferente, a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar ale instituţiei; 

 întocmeşte necesarul şi face propuneri privind procurarea de mijloace fixe, obiecte de 

inventar şi consumabile; 

 întocmeşte documentele contabile de evidenţă primară pentru mijloacele fixe, obiectele 

de inventar şi materialele consumabile ce intră în gestiune; 

 gestionează şi asigură depozitarea materialelor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor 

fixe din inventarul instituţiei; 

 întocmeşte şi ţine evidenţa notelor de comandă pentru diverse prestări de servicii; 

 evidenţa contractelor cu furnizorii de servicii; 

 participă la operaţiunea de inventariere a patrimoniului Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba; 

 asigură şi răspunde de buna depozitare şi gestionare a unor mijloace fixe şi obiecte de 

inventar aflate în patrimoniul instituţiei; 

 asigură aprovizionarea cu echipamente de protecţie a muncii, alte materiale şi rechizite 

de birou; 

 asigură întocmirea lunară şi distribuirea pe secţii şi compartimente a necesarului de 

rechizite şi materiale; 

 întocmeşte referate pentru aprovizionarea tehnico – materială a magaziei bibliotecii; 

 efectuează notele de recepţie asupra bunurilor procurate şi intrate în magazie; 

 întocmeşte bonurile de consum pentru materialele ieşite din magazie; 

 ţine evidenţa cantitativă şi valorică a obiectelor de inventar şi materialelor consumabile 

din magazia instituţiei; 

 efectuează instructajul privind protecţia muncii, salariaţilor bibliotecii; 

 asigură aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor; 

 efectuează îndosarierea actelor şi predarea lor la arhivă; 

 inventariază şi dotează suplimentar cu câte un recipient pentru colectarea şi selectarea 

deşeurilor; 

 prelucrează prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în 

instituţiile publice; 

 răspunde de asigurarea unui spaţiu suplimentar pentru stocarea temporară a deşeurilor 

colectate; 

 răspunde de amenajarea unui punct de documentare a vizitatorilor instituţiei; 

 consemnează şi raportează lunar Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului 

deşeurile colectate şi predate; 

 răspunde de modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 132/2010 privind colectarea 

selectivă a deşeurilor în instituţiile publice; 

 urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice. 

  b.) Atribuţii secretariat: 

 primeşte, înregistrează şi sortează corespondenţa; o dirijează înspre sectoarele cărora 

se adresează (director-manager, contabilitate, prelucrare - carte, relaţii cu publicul, informatică, 

resurse umane, legătorie); 

 tehnoredactează diversele materiale necesare instituţiei; 



 clasifică actele şi documentele, le îndosariază pe baza unor criterii (tematică, ordine 

cronologică) stabilite de către conducerea instituţiei; 

 efectuează pontajul zilnic al personalului; 

 oferă utilizatorilor bibliotecii informaţii privind funcţionarea şi serviciile acesteia; 

 întreţine aparatura de birou şi echipamentul electronic în condiţii bune de funcţionare; 

 răspunde la telefon: preia mesaje, rezolvă probleme curente; se asigură că cel ce 

telefonează vorbeşte cu persoana cea mai potrivită în vederea rezolvării problemelor acestuia; 

întocmeşte şi păstrează o bibliotecă de informaţii utile; 

 urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice.  

  (15) Deservire se află în subordinea contabilului şef şi are următoarele atribuţii: 

  a.) Atribuţii atelier legătorie: 

 primeşte şi predă de la şi la secţiile şi filialele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba, pe bază de proces verbal de predare-primire, cărţile, colecţiile de periodice şi dosarele ce 

trebuie recondiţionate şi legate; 

 efectuează preluarea cărţilor sau periodicelor pentru legat, prin confruntarea acestora 

cu borderoul însoţitor, menţionând data primirii, numărul de volume primite şi restituite, data 

restituirii, secţia. Verifică existenţa semnăturii directorului-managerului pentru aprobarea 

operaţiunii; 

 execută lucrări de recondiţionare şi de legare a cărţilor, periodicelor şi dosarelor de la 

Biblioteca Judeţeană, precum şi de la bibliotecile orăşeneşti şi comunale din judeţ (50 volume 

lunar); 

 întocmeşte anual şi trimestrial necesarul de materiale pentru legătorie; 

 participă la realizarea manifestărilor de popularizare a cărţii şi bibliotecii prin realizare 

de afişaj; 

 ţine evidenţa abonamentelor periodice, revistelor şi publicaţiilor; 

 preia zilnic de la Secţia Periodice publicaţiile periodice după întocmirea evidenţei 

zilnice primare a acestora, organizează şi ţine la zi catalogul acestora; 

 verifică şi completează zilnic colecţiile periodice; 

 participă la popularizarea colecţiilor de periodice, pune la dispoziţia cititorilor 

regulamentul bibliotecii şi serviciile acesteia; 

 întocmeşte fişele de lectură ale cititorilor pentru periodicele consultate şi înregistrează 

primirea şi eliberarea documentelor pentru împrumut; 

 întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii periodicelor şi o înregistrează lunar în registrul 

general de evidenţă pe activităţi a bibliotecii; 

 constituie şi actualizează baza de date în sistem informatizat privind periodicele; 

 verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 

 selectează colecţiile ce trebuie recondiţionate şi legate; 

 predă şi primeşte la şi de la legătorie periodicele legate în volum, pe bază de proces 

verbal; 

 aşează alfabetic, sau după caz, periodicele în depozitul compartimentului; 

 la sfârşitul trimestrului, semestrului sau anului transferă prin proces verbal colecţiile de 

periodice către sectorul legătorie pentru a fi transformate în „unităţi de bibliotecă” care sunt 

trecute în registrul inventar de către bibliotecarul de la Secţia Periodice; 

 efectuează şi răspunde de arhiva bibliotecii; 

 iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor din cadrul 

bibliotecii; asigură legătura cu Direcţia Judeţeană Alba a Arhivelor Naţionale, în vederea 

verificării şi confirmării nomenclatorului; urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la 

constituirea dosarelor; 

 verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventariere, dosarele constituite; 

întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă, aflate în depozit; asigură evidenţa tuturor 

documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidenţă curentă; 

 pune la dispoziţie, pe bază de semnătură, şi ţine evidenţa documentelor împrumutate 

compartimentelor creatoare; la restituire, verifică integritatea documentului împrumutat şi îl 

reintegrează la fond; 

 organizează depozitul de arhivă, conform Legii Arhivelor Naţionale; 

 pune la dispoziţia delegatului Direcţiei Judeţene Alba a Arhivelor Naţionale toate 

documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la 

creatori; 



 pregăteşte documentele (cu valoare istorică) şi inventarele acestora, în vederea predării 

la Arhivele naţionale, conform Legii Arhivelor Naţionale; 

 urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice. 

   b.) Atribuţii şofer: 

 gestionează şi asigură întreţinerea în bune condiţiuni a autoturismului aflat în 

exploatare (repartizat); 

 ţine evidenţa zilnică, pe baza foilor de parcurs, a  kilometrilor realizaţi; 

 ţine zilnic evidenţa carburanţilor consumaţi şi predă serviciului contabilitate foile de 

parcurs contrasemnate de către cei în drept; 

 urmăreşte buna funcţionare a centralei termice; 

 sesizează şi rezolvă şi alte probleme administrativ-gospodăreşti ale instituţiei; 

 ridică coletele primite pe adresa bibliotecii prin poştă; 

 se prezintă periodic la instructajul pentru protecţia muncii conform reglementărilor în 

vigoare; 

 urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice. 

   c.) Atribuţii îngrijitori: 

  execută lucrări de îngrijire, curăţenie, desprăfuire, dezinsecţie şi deratizare la sediul 

bibliotecii, la Filiala Ampoi şi Filiala Cetate; 

  execută lucrări de îngrijire şi curăţenie în curtea instituţiei; 

  execută lucrări de îngrijire şi curăţenie pe trotuarul din faţa instituţiei; 

  prestează munca de curier; 

  strânge şi păstrează pe categorii deşeurile de hârtie - carton, metal – plastic şi sticlă; 

  de două ori pe an, primăvara şi toamna, împreună cu bibliotecarul responsabil cu 

probleme de conservare va proceda la desprăfuirea riguroasă  a fondului de carte păstrat în 

depozitele bibliotecii; 

  prezenţa obligatorie la manifestările culturale organizate de către Biblioteca Judeţeană 

„Lucian Blaga” Alba (inclusiv sâmbăta şi duminica, după caz); 

  urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice. 

   

 

CAPITOLUL IV  Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 

 A. Structura colecţiilor 
 

Art. 11. (1) Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba sunt constituite şi 

completate periodic prin achiziţii, donaţii, schimburi culturale sau alte surse. Colecţiile sunt 

formate din: cărţi, broşuri, periodice, documente grafice şi audio-vizuale, alte categorii de 

documente româneşti sau străine, indiferent de suportul material. 

   (2) Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba sunt structurate astfel: 

  colecţii de bază, destinate conservării şi studierii lor în sala de lectură a bibliotecii, 

constituite din 1-2 exemplare din cărţile, periodicele şi celelalte documente grafice şi audio-

vizuale, aparţinând producţiei editoriale curente sau retrospective, româneşti sau străine; 

  documentele din categoria bunurilor culturale comune nu sunt mijloace fixe corporale 

şi au regim de obiecte de inventar; fac excepţie bunurile culturale care fac parte din patrimoniul 

cultural naţional mobil, constituite în colecţii speciale, fiind considerate active fixe corporale şi 

sunt evidenţiate, gestionate şi inventariate în conformitate cu prevederile legale; 

  colecţii vizuale, destinate împrumutului la domiciliul beneficiarului şi organizate în 

secţiile şi filialele  Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

  colecţiile de documente care au statut de bunuri culturale comune se constituie, în 

funcţie de accesul utilizatorilor, tipul de documente, organizarea colecţiilor şi circulaţia 

documentelor, în colecţii destinate împrumutului la domiciliu şi colecţii destinate consultării în 

săli de lectură, de audiţii, de informare şi documentare. 

Art. 12. Creşterea anuală a colecţiilor din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba 

trebuie să fie minim 50 de documente specifice la 1000 de locuitori. 

 

 

 

 



B. Constituirea, evidenţa şi creşterea colecţiilor 
 

Art. 13. Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba se constituie şi se dezvoltă 

prin diverse forme de achiziţie: cumpărare, transfer, schimb interbibliotecar, donaţii, legate, 

sponsorizări sau activităţi editoriale proprii în condiţiile legii, şi prin Depozitul legal local. 

Art. 14. Evidenţa documentelor din colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

se face în sistem tradiţional şi/sau automatizat, conform unor norme biblioteconomice obligatorii 

pentru toate bibliotecile publice. 

Art. 15. (1) Intrarea sau ieşirea documentelor din evidenţele Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba se fac numai pe baza unui act însoţitor: factură şi aviz de însoţire a mărfii, proces-

verbal de donaţie, chitanţă/notă de comandă pentru abonamente, act de transfer, proces-verbal de 

casare, act de imputaţie, chitanţă de achitare etc. 

 (2) Pentru documentele primite de bibliotecă fără act însoţitor de provenienţă este 

obligatorie întocmirea unui proces-verbal de intrare, cu borderou în anexă. 

 (3) Recepţia cantitativ-valorică a documentelor intrate în bibliotecă se face, 

indiferent de modalitatea procurării sau primirii acestora. 

 (4) Dacă la recepţia documentelor primite se constată lipsuri, exemplare 

deteriorate ori alte neconcordanţe în raport cu actele însoţitoare, se întocmeşte un proces-verbal 

ce este înaintat furnizorului/expeditorului, împreună cu documentele deteriorate sau găsite în 

plus, pentru remedierea situaţiei constatate. 

 (5) Neprimirea unor publicaţii seriale pentru care au fost făcute abonamente 

trebuie sesizată operativ agenţilor economici la care acestea au fost contractate; în caz contrar, 

răspunderea pentru lipsurile constatate ulterior revine personalului gestionar. 

Art. 16. (1) Unitatea de evidenţă a documentelor din categoria publicaţii este 

volumul de bibliotecă, prin care se înţelege fiecare exemplar de publicaţie carte, indiferent de 

numărul de pagini, sau publicaţie serială cu minimum 48 de pagini, ce primeşte un număr de 

inventar. 

(2) În vederea înregistrării în evidenţe şi a bunei conservări, publicaţiile seriale, 

îndeosebi cotidianele, se constituie în volume de bibliotecă, prin legarea mai multor numere la 

un loc, de regulă lunar, trimestrial, semestrial sau anual. 

(3) Unitatea de evidenţă a documentelor din categoria non-publicaţii, înregistrate 

pe suport magnetic ori de altă natură, este constituită de unitatea – suport: disc, bandă magnetică, 

CD, casetă, microfilm etc. 

Art. 17. (1) Evidenţa documentelor de bibliotecă în sistem tradiţional se efectuează pe 

formulare tipizate, astfel: 

 a.) evidenţa globală – pe Registrul de Mişcare a Fondurilor (R.M.F.), în care se 

înregistrează fiecare stoc de publicaţii sau alte categorii de documente intrate sau ieşite, iar anual 

se face şi calcularea existentului; 

 b.) evidenţa individuală – pe Registrul de inventar (R.I.), cu numerotare de la 1 la infinit, 

în care se înregistrează fiecare volum de bibliotecă; 

 c.) evidenţa preliminară pentru publicaţii seriale – pe fişe tipizate, până la constituirea lor 

în unităţi de evidenţă; 

 d.) evidenţa analitică – pe fişe însoţite de imagini foto, pentru bunurile culturale care fac 

parte din patrimoniul cultural naţional mobil. 

(2) Documentele audiovizuale şi cele electronice se înregistrează în evidenţe distincte. 

(3) În actele de evidenţă globală şi individuală nu sunt admise ştersături sau modificări 

decât în cazuri justificate, cu consemnarea motivelor în procese-verbale ale căror numere se 

înscriu la rubrica „observaţii”. 

Art. 18. (1) Evidenţa globală şi individuală în sistem automatizat se efectuează cu 

respectarea tuturor elementelor de structură şi identificare prevăzute de R.M.F. şi R.I., precum şi 

a necesităţii de transpunere pe suport tradiţional. 

   (2) Modificările intervenite în evidenţa individuală realizată în sistem 

automatizat, inclusiv ieşirile din evidenţă, se operează similar celor în sistem tradiţional. 

Art. 19. (1) Toate documentele intrate în patrimoniul bibliotecii se marchează cu ştampila 

acesteia, care se aplică: pe pagina de titlu, verso; pe ultima pagină imprimată, la sfârşitul 

textului; pe o pagină de interior, la alegere, dar întotdeauna aceeaşi; pe filele şi anexele cu hărţi, 

scheme, tabele, ilustraţii şi reproduceri detaşabile şi/sau nenumerotate. 



 (2) Numărul din Registrul de Inventar este şi numărul unic de identificare al 

fiecărui volum de bibliotecă şi se înscrie pe acesta în vecinătatea ştampilei, direct sau prin 

aplicarea unei etichete, inclusiv cod de bare. 

 

C. Catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor 
 

Art. 20. (1) În vederea asigurării accesului utilizatorilor la informaţiile conţinute în 

documente, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba realizează şi activităţi specifice de 

prelucrare curentă a documentelor intrate sau aflate în colecţii, prin efectuarea operaţiunilor 

specifice de catalogare, clasificare şi indexare, în regim tradiţional şi/sau automatizat. 

  (2) Fiecare stoc de publicaţii sau de alte documente se pune la dispoziţia 

utilizatorilor în maximum 30 de zile lucrătoare de la intrarea acestuia în bibliotecă. 

Art. 21. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba constituie, organizează şi dezvoltă un 

sistem de cataloage, în regim tradiţional sau automatizat, compus în principal din: 

 a.) catalogul general de serviciu, în cadrul compartimentelor de completare şi/sau   

prelucrare a colecţiilor, pentru uz intern;  

 b.) catalogul alfabetic, pe nume de autori şi titluri, care grupează descrierile bibliografice 

ale documentelor indiferent de conţinutul acestora, în ordinea strict alfabetică a numelor autorilor 

şi/sau a titlurilor; 

 c.) catalogul sistematic, în care descrierile documentelor sunt grupate după conţinutul lor, 

pe domenii de cunoaştere, conform indiciilor C.Z.U.; 

 d.) catalogul presei, cuprinzând descrierile publicaţiilor seriale; 

 e.) catalogul documentelor audiovizuale şi al documentelor electronice respectiv: discuri, 

benzi magnetice, CD, casete audio, casete audio video, CD-Rom, etc.; 

 f.) catalogul topografic de secţie, în care descrierile documentelor sunt ordonate potrivit 

aşezării acestora în rafturi. 

 

D. Organizarea, conservarea şi gestionarea colecţiilor 
 

Art. 22. (1) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune destinate 

împrumutului la domiciliu se păstrează  în secţii şi filiale, care ordonează documentele în sistem 

de acces liber la publicaţii (la raft). 

    (2) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune şi destinate în 

exclusivitate consultării în săli de lectură, de audiţii sau vizionare, se păstrează în depozite sau 

încăperi speciale. 

Art. 23. Documentele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba se constituie în gestiune 

colectivă la nivelul instituţiei, conform legii. 

Art. 24. (1) Bibliotecarii nu sunt obligaţi să constituie garanţii gestionare, dar răspund 

material pentru lipsurile din inventar. 

   (2) În cazuri de forţă majoră, incendii, calamităţi naturale, devalizări şi alte 

situaţii care nu implică o răspundere personală, conducerea bibliotecii dispune scoaterea din 

evidenţe a documentelor deteriorate sau distruse. 

Art. 25. Eliminarea documentelor se efectuează cu aprobarea conducerii Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba, la propunerea comisiei interne de casare. 

Art. 26. Colecţiile de documente din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba se 

verifică prin inventarieri periodice, astfel: 

a.) colecţia care cuprinde până la 10.000 de documente – o dată la 4 ani; 

b.) colecţia care cuprinde între 10.001 – 50.000 de documente – o dată la 6 ani; 

c.) colecţia care cuprinde între 50.001 – 100.000 de documente – o dată la 8 ani; 

d.) colecţia care cuprinde între 100.001 – 1.000.000 de documente – o dată la 10 ani; 

e.) colecţia cu peste 1.000.000 de documente – o dată la 15 ani. 

Art. 27. (1) Inventarierea sau verificarea gestiunilor de documente din Biblioteca Judeţeană 

„Lucian Blaga” Alba se face, în condiţiile legii, de către o comisie numită prin decizia scrisă a 

conducerii Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

(2) În decizie se precizează: componenţa comisiei, responsabilităţile individuale, 

termenele calendaristice pentru desfăşurarea inventarului. 

 (3) Responsabilul şi membrii comisiei semnează de luare la cunoştinţă şi, la 

încheierea inventarierii, aduc la cunoştinţă în scris, autorităţii care a dispus efectuarea 



inventarului, rezultatele acţiunii, cu precizarea rezultatelor verificării, existentul constatat, 

numeric şi valoric, pe categorii de documente, precum şi a situaţiei documentelor, eventual, 

nerestituite de utilizatori, neînregistrate, lipsă ori uzate fizic sau moral, cu consemnarea distinctă 

a acestora pe borderouri. 

(4) Conducerea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba stabileşte, în funcţie de 

rezultatele acţiunii de inventariere, modalităţile de finalizare a verificării gestionare şi de 

recuperare a eventualelor lipsuri. 

Art. 28. (1) Predarea – primirea gestiunii se fac pe baza unei decizii scrise, în condiţiile 

legii şi ale prezentului Regulament prin confruntarea fondului de documente cu actele instituţiei. 

  (2) Procesul – verbal de predare – primire se întocmeşte în trei exemplare (unul 

pentru partea care predă, al doilea pentru cea care primeşte, al treilea pentru contabilitatea 

bibliotecii) cuprinzând rezultatul verificării, şi stabileşte modalităţile de finalizare a acţiunii de 

predare – primire şi de recuperare a eventualelor lipsuri. 

 

CAPITOLUL V Personalul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

Art. 29. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcţionează conform organigramei şi 

a numărului total de posturi aprobate de Consiliul Judeţean Alba, conform reglementărilor în 

vigoare. 

 Art. 30. Numărul de personal şi defalcarea acestora pe compartimente cu încadrarea în 

alocaţia bugetară stabilite pentru plata drepturilor salariale sunt determinate prin raportarea la 

populaţia judeţului Alba, conform Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Art. 31. (1) Angajarea personalului de specialitate din biblioteca judeţeană se realizează 

prin concurs organizat de conducerea bibliotecii, potrivit legii. 

(2) Angajarea personalului administrativ şi de întreţinere stabilit prin organigrama 

Bibliotecii Judeţene se realizează prin concurs, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 32. Atribuţiile şi competenţele personalului din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” 

Alba se stabilesc prin fişa postului, conform organigramei, programelor de activitate şi sarcinilor 

de serviciu elaborate de către directorul-managerul bibliotecii, pe baza regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

Art. 33. Promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţie şi destituirea personalului din 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba se realizează în conformitate cu prevederile legale. 

  

CAPITOLUL VI Conducerea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 

Art. 34. (1) Conducerea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba este asigurată de către 

un director - manager, numit prin concurs, organizat conform O.U.G. nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 269/2009 şi Legea nr. 284/2010 şi prin O.U.G. nr. 68/2013, pe baza unui contract de 

management. 

(2) Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a directorului-

managerului se realizează, în condiţiile legii, de către autoritatea finanţatoare. 

(3) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin directorul-managerul emite decizii. 

  (4) Conducerea Compartimentului financiar-contabil este asigurată de un contabil 

şef. 

(5) Angajarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a contabilului 

şef se realizează în conformitate cu prevederile legale. 

Art. 35. Directorul-managerul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba răspunde de 

organizarea şi funcţionarea bibliotecii  pe baza organigramei, statului de funcţii şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii, elaborate în condiţiile legii şi aprobate 

de către Consiliul Judeţean Alba, are dreptul de a emite decizii şi reprezintă Biblioteca Judeţeană 

„Lucian Blaga” Alba în relaţiile cu alte organisme, instituţii, persoane fizice sau juridice. 

 Art. 36. (1) În cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba funcţionează un consiliu 

de administraţie, cu rol consultativ. 

    (2) Consiliul de administraţie este condus de director-managerul, în calitate de 

preşedinte, şi este format din 5 membri, astfel: director-manager, contabil şef şi 2 bibliotecari, 



desemnaţi prin decizia directorului - managerului, precum şi un reprezentant al Consiliului 

Judeţean Alba, desemnat de acesta. 

    (3) Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii. 

    (4) Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt: 

 face propuneri de îmbunătăţire a activităţii bibliotecii judeţene; 

 analizează activitatea economico-financiară şi de personal-salarizare a bibliotecii şi 

face propuneri privind creşterea rentabilităţii activităţii desfăşurate de Biblioteca Judeţeană 

„Lucian Blaga” Alba; 

 urmăreşte aplicarea Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Regulamentului intern al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

 stabileşte programul de funcţionare al bibliotecii; 

 stabileşte programul de participare la unele manifestări culturale. 

 Art. 37. (1) În cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba funcţionează un consiliu 

ştiinţific, cu rol consultativ în domeniul dezvoltării colecţiilor, în domeniul cercetării ştiinţifice şi 

al activităţii culturale. 

    (2) Consiliul ştiinţific este format din 5 membri şi cuprinde bibliotecari, 

specialişti în domeniul informatizării bibliotecilor, al activităţii culturale şi ştiinţifice, numiţi prin 

decizia directorului - managerului. 

    (3) Atribuţiile Consiliului ştiinţific sunt: 

 redactează materialele de popularizare a serviciilor şi colecţiilor bibliotecii ( ghiduri, 

pliante, afişe, programe); 

 avizează documentaţia şi programul cultural; 

 elaborează programe de strategii pentru dezvoltarea sistemului informaţional; 

 monitorizează solicitările şi stabileşte priorităţile de dezvoltare a colecţiilor şi bazele 

de date.  

CAPITOLUL VII  Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 
 

Art. 38. Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecţiile şi serviciile Bibliotecii Judeţene 

„Lucian Blaga” Alba se face în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

acesteia şi cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la 

drepturile de autor şi drepturile conexe. 

Art. 39. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba întocmeşte şi aduce la cunoştinţa 

utilizatorilor un regulament intern destinat relaţiilor cu aceştia, prin care comunică: 

a.) serviciile oferite şi orarul de funcţionare în relaţia directă cu publicul, pentru fiecare 

secţie şi filială; 

b.) condiţiile în care se eliberează sau vizează permisul de acces în bibliotecă; 

c.) condiţiile în care se asigură accesul, la colecţiile bibliotecii, precum şi la serviciile de 

bibliotecă; 

d.) obligaţiile utilizatorilor privind păstrarea liniştii şi a ordinii în bibliotecă, precum şi 

faţă de documentele împrumutate pentru consultare pe loc sau la domiciliu; 

e.) categoriile şi numărul maxim de documente ce pot fi împrumutate pentru consultarea 

la domiciliu, precum şi termenele de împrumut şi de prelungire; 

f.) sancţiunile ce se aplică utilizatorilor, în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute în 

regulamentul activităţii cu publicul; 

g.) alte drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor. 

Art. 40. (1) Relaţiile bibliotecii cu utilizatorii fac parte integrantă din regulamentul intern 

care trebuie adus la cunoştinţa utilizatorilor în momentul înscrierii la bibliotecă, precum şi prin 

oricare altă formă de publicitate din interiorul instituţiei. 

  (2) La înscrierea utilizatorilor vor fi solicitate numai acele date referitoare la 

persoană care sunt strict necesare, cu păstrarea confidenţialităţii acestora. 

  (3) Pentru utilizatorii minori răspunderea morală şi materială revine 

reprezentanţilor legali (părinţi, tutori), semnatarii contractelor de utilizatori principali. 

  (4) Contractul de utilizare are rol de titlu executoriu. 

  (5) Utilizatorii răspund de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a 

permisului şi/sau de nereclamarea pierderii acestuia. 

Art. 41. În cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, sumele stabilite pentru 

achiziţii de cărţi, publicaţii seriale şi alte documente de bibliotecă în limba minorităţilor se 



stabilesc astfel încât să corespundă proporţiei pe care o reprezintă minoritatea în cadrul 

comunităţii. 

Art. 42. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba poate organiza servicii specializate 

pentru persoanele dezavantajate. 

Art. 43. Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor din Biblioteca Judeţeană 

„Lucian Blaga” Alba de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor 

documente identice sau prin obligativitatea acestuia de a dona bibliotecii alte trei volume. 

 

CAPITOLUL VIII  Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 

Art. 44. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba dispune de autonomie administrativă 

şi profesională în raport cu Consiliul Judeţean Alba, constând în: 

a.) dreptul de a se conduce în afara oricăror ingerinţe politice, ideologice sau religioase; 

b.) elaborarea programelor şi proiectelor culturale proprii în concordanţă cu strategiile 

naţionale şi internaţionale; 

c.) stabilirea şi utilizarea surselor suplimentare de venituri în vederea dezvoltării 

serviciilor de bibliotecă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

d.) încheierea de protocoale de colaborare sau de cooperare cu alte biblioteci sau instituţii 

culturale din ţară şi din străinătate, conform obiectivelor şi strategiei generale stabilite de sau în 

colaborare cu Consiliul Judeţean Alba; 

Art. 45. (1) Anual, conducerea Bibliotecii judeţene întocmeşte rapoarte de evaluare a 

activităţii bibliotecii, care se prezintă consiliului de administraţie şi consiliului ştiinţific, precum 

şi Consiliului Judeţean Alba. 

(2) Situaţiile statistice anuale se transmit de către Biblioteca Judeţeană „Lucian 

Blaga” Alba Institutului Naţional de Statistică, Comisiei Naţionale a Bibliotecilor, potrivit  

prevederilor legale. 

 Art. 46. (1) Prevederile prezentului Regulament se completează, de drept, cu dispoziţiile 

normative în vigoare. 

    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba intră în vigoare la data adoptării lui prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 

    (3) După aprobarea sa, prevederile regulamentului vor fi aduse la cunoştinţa 

salariaţilor Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

 

                                           AVIZAT 

               PREŞEDINTE,                          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

                        Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

PREŞEDINTE     

                 

                               

            

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii și 

a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba 

 

 

  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 76 din 28 martie 2018 au fost aprobate 

Organigrama, Statul de funcţii si Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, cu adresa nr. 1586 din 3 iulie 2018, 

înregistrată cu nr. 13310 din 3 iulie 2018 la registratura Consiliului Judeţean Alba, a solicitat 

modificarea Statului de funcții prin transformarea unor posturi - un post ocupat ca urmare a 

susţinerii şi promovării concursului organizat în vederea promovării în grad profesional imediat 

superior și a două posturi vacante pentru reducerea condițiilor de vechime necesare pentru 

ocuparea acestora. 

Potrivit prevederilor art. 31 alin. 2 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice promovarea personalului plătit din fonduri publice pe 

funcţii, grade sau trepte profesionale se face potrivit prevederilor din statute sau alte acte 

normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului.  

Avand in vedere prevederile art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat 

prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, a fost organizat concurs 

pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual din cadrul Bibliotecii Judeţene 

„Lucian Blaga” Alba, care a îndeplinit condiţiile de promovare. Un angajat a promovat 

examenul.  

Întrucât în statul de funcții nu există post vacant de nivel superior, în conformitate cu 

prevederile art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, promovarea se face prin transformarea postului din statul de funcţii. 

De asemenea prin adresa nr. 713 din 17 aprilie 2018, înregistrată cu nr.7515 din 17 aprilie 

2018 la registratura Consiliului Judeţean Alba, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba 

solicită modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba la „Capitolul III Structura și atribuțiile bibliotecii” în sensul completării cu adresele 

unde funcționează secțiile, filialele și compartimentele instituției. 

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. 208 din 11 iulie 2018.          

 

 

Preşedinte, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                                                                                         

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 13.834/09.07.2018   

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii și 

a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 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. 

Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare şi funcţionare ale 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 76 din 28 martie 2018, cu modificările și completările ulterioare. 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, a solicitat prin adresa nr. 713 din 17 aprilie 

2018, înregistrată sub nr.7515 din 17 aprilie 2018 la registratura Consiliului Judeţean Alba, 

modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba. 

Prin adresa nr.1586 din 3 iulie 2018, înregistrată sub nr. 13.310 din 3 iulie 2018 la 

registratura Consiliului Judeţean Alba, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, a solicitat 

modificarea Statului de funcții astfel: 

 transformarea postului de bibliograf gradul II, studii superioare de lunga durată de la 

Secția Bibliografie și Biblionet, în bibliograf gradul I, studii superioare de lungă durată, 

ca urmare a promovării în grad; 

 transformarea postului vacant de bibliotecar gradul IA, studii superioare de lunga durată 

de la Secția Periodice, în bibliotecar debutant, studii superioare de lunga durată; 

 transformarea postului vacant de operator date IA, studii medii de la Secția Informatică, 

în inginer de sistem gradul IA, studii superioare de lungă durată. 

Potrivit prevederilor art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale 

si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu 

modificările și completările ulterioare „promovarea personalului contractual din sectorul 

bugetar în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în 

care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care 

acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior”. 

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 

Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba înregistrat cu nr. 208 din 11 iulie 2018. 

 

Şef birou,  

Horaţiu Zaharia Suciu 

                                                             Întocmit, 

Nicoleta Iuliana Mihalțan 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul Sorin Valerian Chirilă 

împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 158/13 iunie 2018 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în ședința ordinară din luna iulie 2018; 

Luând în dezbatere: 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 

formulată de domnul Sorin Valerian Chirilă împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

158/13 iunie 2018; 

 -  raportul de specialitate nr. 14214/12 iulie 2018 al Direcţiei juridică şi relaţii publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 - plângerea prealabilă formulată de domnul Sorin Valerian Chirilă, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 13772/9 iulie 2018, completată prin adresa 

înregistrată cu nr. 14129/12 iulie 2018; 

Luând în considerare prevederile considerentelor 14 din DIRECTIVA 2000/78/CE A 

CONSILIULUI din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de 

tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă; 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 97 lit. a, art. 98 alin. 1 lit. d, art. 98 alin. 2, art. 98 alin. 3 și art. 106 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, 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 respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Sorin Valerian Chirilă 

domiciliat în…………prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

158/13 iunie 2018 privind încetarea de drept a raportului de serviciu, al domnului Sorin 

Valerian CHIRILĂ director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba, ca fiind neîntemeiată şi nefondată. 

Art. 2.  Se menţine ca fiind oportună şi adoptată cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 158/13 iunie 2018 privind încetarea de drept a 

raportului de serviciu, al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ director general al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, întrucât: 

- nu există o „concediere abuzivă”, nici „încălcarea dreptului la tratament egal în raport 

cu orice funcţionar public” şi nici o „discriminare pe motive de vârstă”, raportat la actele 

normative în vigoare care reglementează funcţia publică şi încetarea raportului de serviciu al 

funcţionarului public; 

- se încadrează în considerentele 14 din DIRECTIVA 2000/78/CE A CONSILIULUI din 

27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce 

privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, potrivit cărora, Directiva „nu aduce 

atingere dispoziţiilor naţionale de stabilire a vârstei de pensionare”; 



- legislaţia naţională în vigoare (art. 97 lit. a, art. 98 alin. 1 lit. d din Legea nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici) aplicabilă la data încetării raportului de serviciu prevede 

încetarea de drept a raportului de serviciu la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de 

vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;  

- Punctul 24, Articolul I din Legea nr. 156 din 29 iunie 2018 (publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 3 iulie 2018) nu retroactivează şi nu este obligatoriu 

pentru angajator, având o aplicare facultativă; 

- preavizul este instituţia juridică aplicabilă în cazul eliberării din funcţia publică (art. 

97 lit. c și art. 99 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare), în cazul reclamantului fiind aplicabile prevederile legale 

referitoare la încetarea de drept a raportului de serviciu (art. 97 lit. a, art. 98 alin. 1 lit. d, art. 98 

alin. 2, art. 98 alin. 3 și art. 106 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare). 

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, domnului Sorin Valerian Chirilă, Președintelui Consiliului 

Județean Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

               AVIZAT 

      PREŞEDINTE,    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

                  Ion DUMITREL                                                Vasile BUMBU                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 209  

Alba Iulia, 12 iulie 2018 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul 

Sorin Valerian Chirilă împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 158/13 iunie 2018 

 

 

 

Domnul Sorin Valerian Chirilă domiciliat în ……..a formulat în temeiul art. 7 din Legea 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, „plângere prealabilă”, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 13772/9 iulie 2018, prin care a solicitat revocarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 158 din 13 iunie 2018 privind încetarea de drept a raportului de 

serviciu, al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ director general al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, pe motiv că prin această hotărâre susnumitul a fost 

concediat în mod abuziv, i-a fost încălcat dreptul la un tratament egal în raport cu orice 

funcționar public, fiind discriminat pe motive de vârstă. 

La data de 12 iulie 2018 domnul Sorin Valerian Chirilă a completat, prin petiţia 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 14129, plângerea prealabilă 

menționată mai sus, arătând că, la eliberarea sa din funcția publică, autoritatea nu i-a acordat 

preaviz de 30 de zile calendaristice. 

Petentul consideră că este necesară menținerea sa în funcția de director general pentru a 

putea finaliza proiectele demarate și în curs de derulare, raportându-se în acest sens la 

disponibilitățile sale fizice și intelectuale, iar ceea ce îl recomandă în exercitarea funcției de 

director la Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba sunt calificativele 

obținute pe tot parcursul celor 13 ani de activitate managerială. 

 Prin Hotărârea nr. 158/13 iunie 2018 Consiliul Județean Alba, în conformitate cu 

prevederile art. 98 alin. 2 din  Legea  nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată, cu completările și modificările ulterioare, a constatat încetarea de drept a raportului 

de serviciu al domnului Sorin Valerian Chirilă, având funcția de conducere - director general al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, pentru cazul prevăzut de art. 

98 alin. 1 lit. d din Legea nr. 188/1999, ca urmare a îndeplinirii de către funcționarul public a 

condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. 

Domnul Sorin Valerian Chirilă, în calitate de director general al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, a îndeplinit, la data de 12 iunie 2018, condițiile de 

vârstă standard și stagiul minim de cotizare, astfel cum rezultă din conţinutul Legii nr. 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare. 

În exercitarea atribuțiilor conferite de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Alba în aplicarea 

prevederilor legale mai sus menționate, a constatat încetarea de drept a raportului de serviciu al 

domnului Sorin Valerian Chirilă, ca urmare a îndeplinirii de către funcționarul public mai sus 

menționat, a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. 

Faţă de cele de mai sus precum şi pentru faptul că domnului Sorin Valerian Chirilă nu îi 

sunt incidente prevederile legale referitoare la concediere sau eliberare din funcție în condițiile 

prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare care să 

facă operabilă și instituția juridică a preavizului, fiind incidente prevederile legale referitoare la 

încetarea de drept a raporturilor de serviciu, prin îndeplinirea cumulativă a condițiilor de vârstă 

standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, cauze obiective și rezonabile în 

cadrul legislației naționale și nicidecum discriminatorii, ori neconstituționale, este justificată 

respingerea, ca neîntemeiată și nefondată, a plângerii prealabile, completată prin petiţia nr. 

14129/12 iulie 2018, formulată împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 158/13 iunie 

2018. 

Propunem  menţinerea ca fiind oportună şi adoptată cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 158/13 iunie 2018 privind încetarea de drept a 



raportului de serviciu, al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ director general al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, întrucât: 

 nu există o „concediere abuzivă”, nici „încălcarea dreptului la tratament egal în raport 

cu orice funcţionar public” şi nici o „discriminare pe motive de vârstă”, raportat la actele 

normative în vigoare care reglementează funcţia publică şi încetarea raportului de serviciu al 

funcţionarului public. Statutul funcţionarului public, reglementat prin Legea nr. 188/1999 

reglementează instituţia juridică a încetării de drept a raportului de serviciu, iar în conţinutul 

acestui act normativ nu se face referire la concediere. De asemenea nu există o „discriminare pe 

motive de vârstă”, întrucât aplicarea actului normativ în vigoare se face cu ocazia îndeplinirii 

cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, 

nicidecum înainte de împlinirea acestei vârste stabilită legiuitor. 

 se încadrează în considerentele 14 din DIRECTIVA 2000/78/CE A CONSILIULUI 

din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în 

ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, potrivit cărora, Directiva „nu 

aduce atingere dispoziţiilor naţionale de stabilire a vârstei de pensionare”. Art. 53 din Legea 

nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, 

prevede că „vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru 

femei.... Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.” 

 legislaţia naţională în vigoare (art. 97 lit. a, art. 98 alin. 1 lit. d din Legea nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici) aplicabilă la data încetării raportului de serviciu prevede 

încetarea de drept a raportului de serviciu la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă 

standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.  

 Punctul 24, Articolul I din Legea nr. 156 din 29 iunie 2018 (publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 3 iulie 2018) nu retroactivează şi nu este obligatoriu 

pentru angajator, având o aplicare facultativă. Modificarea adusă art. 98 alin. 1 lit. d, din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici nu poate fi aplicată retroactiv, raportat la 

prevederile art. 15 alin. 2 din Constituţia României, republicată, text potrivit căruia „legea 

dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”; 

 preavizul este instituţia juridică aplicabilă în cazul eliberării din funcţia publică 

(art. 97 lit. c și art. 99 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare), în cazul reclamantului fiind aplicabile 

prevederile legale referitoare la încetarea de drept a raportului de serviciu (art. 97 lit. a, art. 98 

alin. 1 lit. d, art. 98 alin. 2, art. 98 alin. 3 și art. 106 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 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 sub nr. 209 din 

12 iulie 2017.  
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Nr. 14214/12.07.2018 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind respingerea Plângerii prealabile formulată de domnul Sorin Valerian Chirilă 

împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.158/13.06.2018 

 

 

 

La data de 09.07.2018 s-a înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 

13772 „Plângerea prealabilă” formulată de domnul Sorin Valerian Chirilă domiciliat în …… în 

temeiul art.7 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, prin care a solicitat revocarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.158 din 13 iunie 2018 privind încetarea de drept a 

raportului de serviciu, al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ director general al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, pe motiv că, prin această hotărâre, 

susnumitul a fost concediat în mod abuziv și că i-a fost încălcat dreptul la un tratament egal în 

raport cu orice funcționar public, fiind discriminat pe motive de vârstă. 

De asemenea, petentul consideră că este necesară menținerea sa în funcția de director 

general pentru a putea finaliza proiectele demarate și în curs de derulare, raportându-se în acest 

sens la disponibilitățile sale fizice și intelectuale, iar ceea ce îl recomandă în exercitarea funcției 

de director la DGASPC Alba sunt calificativele obținute pe tot parcursul celor 13 ani de 

activitate managerială. 

La data de 12 iulie 2018 domnul Sorin Valerian Chirilă completează plângerea prealabilă 

menționată mai sus, cu adresa înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr.14129, arătând că, la 

eliberarea sa din funcția publică, autoritatea nu i-a acordat preaviz de 30 de zile calendaristice, 

astfel cum prevede art.99 alin.3 și 4 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici, republicată, cu completările și modificările ulterioare. 

Arătăm că prin Hotărârea nr.158/13.06.2018 Consiliul Județean Alba, în conformitate cu 

prevederile art. 98 alin. 2 din  Legea  nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată, cu completările și modificările ulterioare, a constatat încetarea de drept a raportului 

de serviciu al domnului Sorin Valerian Chirilă, având funcția de conducere - director general al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, pentru cazul prevăzut de 

art.98 alin.1 lit.„d” din Legea nr.188/1999, ca urmare a îndeplinirii de către funcționarul public 

mai sus menționat, a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru 

pensionare. 

Domnul Sorin Valerian Chirilă, director general al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba, a îndeplinit, la data de 12 iunie 2018, condițiile de vârstă 

standard și stagiul minim de cotizare, astfel după cum se stipulează în cuprinsul prevederilor 

Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările 

ulterioare potrivit cărora: „Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 

de ani pentru femei.... Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru 

bărbaţi.” 

În conformitate cu prevederile art. 98 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „Constatarea 

cazului de încetare de drept a raportului de serviciu se face, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

intervenirea lui, prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în 

funcţia publică”. 

În exercitarea atribuțiilor conferite de Legea administrației publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Alba coroborând toate 

prevederile legale mai sus menționate, a constatat încetarea de drept a raportului de serviciu al 

domnului Sorin Valerian Chirilă, ca urmare a îndeplinirii de către funcționarul public mai sus 

menționat, a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. 

 



 

 

 

Având în vedere faptul că la data inițierii proiectului de hotărâre privind încetarea de 

drept a raportului de serviciu, al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ director general al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, legislația aplicabilă 

funcționarilor publici nu prevedea posibilitatea continuării activității și după împlinirea vârstei de 

65 de ani pentru bărbați, acestuia i-a fost respinsă cererea de menținere în activitate. 

Plângerea prealabilă a domnului Sorin Valerian Chirilă este preponderent fundamentată 

pe elemente referitoare la pretinsa încălcare a principiului nediscriminării în funcție de vârstă, a 

dreptului la muncă, precum și a dreptului de preaviz. 

Însă, toate susținerile din plângerea prealabilă, astfel cum a fost completată prin adresa 

înregistrată sub nr. 14129/12.07.2018, sunt total neîntemeiate și nefondate, întrucât în cauză nu 

ne aflăm în prezența unei concedieri sau a unei eliberări din funcție din motivele și în condițiile 

prevăzute de Legea nr.188/1999, care să facă operabilă și instituția preavizul, ci ne aflăm în 

prezența unei încetări de drept a raporturilor de serviciu prin îndeplinirea justificată a condițiilor 

de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, cauze obiective și 

rezonabile în cadrul legislației naționale și nicidecum discriminatorii, ori neconstituționale. 

Potrivit considerentului (14) al Directivei Consiliului 2000/78 /CE, precizăm că,   

Directiva nu aduce atingere dispoziţiilor naţionale de stabilire a vârstei de pensionare. Acest 

considerent se limitează la a preciza că respectiva directivă nu afectează competenţa statelor 

membre de stabilire a vârstei de pensionare şi nu se opune în nici un caz aplicării acestei 

directive măsurilor naţionale care guvernează condiţiile de încetare a unui contract de muncă 

atunci când este împlinită vârsta pensionării astfel stabilită (Hotărârea Palacios de la Villa).  În 

ceea ce priveşte vârsta naţională de pensionare (prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare ) şi domeniul de aplicare al 

directivei,  atât din titlul și din preambulul Directivei 2000/78 , cât și din conținutul și din 

finalitatea sa rezultă că aceasta urmărește să stabilească un cadru general pentru a asigura 

oricărei persoane egalitatea de tratament „în ceea ce privește încadrarea în muncă, condițiile de 

acces la încadrare în muncă, inclusiv criteriile de selecție și condițiile de recrutare, oricare ar fi 

ramura de activitate și la toate nivelurile ierarhiei profesionale, inclusiv în materie de 

promovare(…)”, în consecință, domnul domnului Sorin Valerian CHIRILĂ  nu se poate prevala 

de protecția conferită de Directiva 2000/78 CE.  

Faţă de cele de mai sus precum şi pentru faptul că domnul Sorin Valerian Chirilă nu 

aduce critici cu privire la nelegalitatea actului administrativ a cărui revocare o solicită, apreciem 

că Plângerea prealabilă, completată prin adresa nr.14129/12.07.2018, formulată împotriva 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.158/2018, necesită a fi respinsă ca neîntemeiată și 

nefondată. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Liliana Negruț 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii  

ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

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

  Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigranei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 14357/16 iulie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 8359/11 iulie 2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14057/11 iulie 2018; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 91 alin. 2 lit. a și art. 111 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței 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. Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 8 mai 2018 şi 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 167 din 28 iunie 2018 îşi încetează aplicabilitatea la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4. 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. 5. 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.     

                                AVIZAT, 

                          PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

             Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU 

Înregistrat cu nr. 211 

Alba Iulia, 16 iulie 2018       
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 Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre al Consiliului 
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Anexa 2  la Proiectul de  hotărâre a  

Consiliului Judeţean Alba nr. 211 din 16 iulie 2018   

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCȚII 

AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

ȘI PROTECȚIA COPILULUI ALBA 

 

 

     

Nr.Crt Denumirea funcţiei 
Clasa/      

Studii 
Gradul 

Număr de 

posturi 

Aparatul Direcției 

1* director general - gradul II I   1 

2* director general adjunct - gradul II I   4 

Compartimentul  

audit 

3** auditor I superior 2 

Biroul  

adopţii şi postadopţii 

4* şef birou - gradul II I   1 

5** consilier I superior 3 

6** consilier I principal 2 

Serviciul  

juridic şi contencios 

7* şef serviciu - gradul II I   1 

8** consilier juridic I superior 4 

9** consilier juridic I asistent 1 

Compartimentul  

Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului 

10** consilier juridic I superior 2 

Serviciul  

resurse umane şi gestiunea funcţiei publice 

11* şef serviciu - gradul II I   1 

12** consilier I superior 4 

13** consilier I principal 2 

14** referent  III superior 1 

Biroul  

sănătatea, securitatea muncii și PSI 

15 șef birou II S   1 

16 inspector de specialitate IA S   1 

17 inspector de specialitate I S   1 

18 inspector de specialitate debutant S   1 

19 psiholog practicant S   1 

20 subinginer IA SSD   1 

Serviciul  

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

21* şef serviciu - gradul II I   1 

22** consilier I superior 5 

Compartimentul  

relaţii publice 

23** consilier I superior 1 



Compartimentul  

de coordonare a autorităților publice locale 

24** consilier I debutant 1 

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 

25* şef serviciu - gradul II I   1 

26** consilier I superior 5 

27** consilier I principal 2 

28** consilier I asistent 2 

29 medic specialist medicină internă S   0.25 

30 medic primar psihiatrie S   0.25 

31 medic primar neurologie S   0.25 

32 medic primar oftalmologie S   0.25 

33 medic primar expertiza capacității de muncă S   0.25 

34 

medic specialist expertiza capacității de 

muncă 

S   0.25 

35 inspector de specialitate II S   0.5 

Compartimentul   

Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

36 medic specialist - Preşedinte Comisie S   1 

37** consilier I asistent 2 

Serviciul  

de evaluare complexă pentru copii 

38* șef serviciu - gradul II I   1 

39** consilier I superior 9 

40 inspector de specialitate IA S   0.5 

41 medic primar pediatrie S   1 

Serviciul  

de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație,  

repatrieri, violență domestică și prevenirea marginalizării sociale 

42* șef serviciu - gradul II I   1 

43** consilier I superior 6 

44** consilier I principal 1 

45** consilier I asistent 1 

Serviciul  

management de caz pentru copii și  

managementul calității serviciilor de tip familial 

46* șef serviciu - gradul II I   1 

47** consilier I superior 15 

48** consilier I principal 2 

49** consilier I asistent 3 

50** consilier I debutant 1 

Serviciul  

management de caz pentru copii și  

managementul calității serviciilor de tip rezidențial 

51* şef serviciu - gradul II I   1 

52** consilier I superior 9 

53** consilier I asistent 2 

Serviciul  

management de caz pentru persoane adulte 

 cu dizabilități și monitorizare servicii sociale 

54* șef serviciu - gradul II I   1 

55** consilier I superior 13 

 consilier I principal 1 

56** consilier I asistent 2 

57** consilier I debutant 1 



58 asistent social principal S   1 

59 asistent social specialist S   1 

Biroul  

intervenție în regim de urgența în domeniul asistenței sociale 

60* șef birou - gradul II I   1 

61** consilier I superior 1 

62** consilier I principal 2 

63** consilier I asistent 2 

Biroul  

evidență și plată beneficii de asistență socială 

64* şef birou - gradul II I   1 

65** consilier I superior 3 

66** consilier I principal 1 

67** consilier I asistent 1 

Serviciul  

financiar – contabil 

68* şef serviciu - gradul II I   1 

69** consilier I superior 4 

70* referent III superior 3 

Serviciul  

achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ 

71* şef serviciu - gradul II I   1 

72** consilier I superior 4 

73** consilier I asistent 1 

74** consilier I debutant 1 

75** referent III superior 1 

76 referent IA M   1 

Compartimentul  

achiziții și contractare servicii sociale 

77** consilier I superior 1 

78** consilier I principal 2 

Serviciul  

întreținere și deservire 

79 șef serviciu gradul II S   1 

80 şofer I G;M   6 

81 muncitor calificat I (întreţinere) G;M   3 

82 muncitor calificat III G   0.5 

83 îngrijitor G   3 

Compartiment  

asistenţă maternală 

84 asistenți maternali profesioniști M;G   103 

Compartimentul  

asistenți personali profesioniști 

85 asistenți personali profesioniști M;G   26 

Centrul de îngrijire şi asistenţă  

pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud 

86 șef centru  - gradul II S   1 

87 coordonator personal de specialitate gr. II PL;SSD;S   1 

88 medic S   1 

89 Medic primar S  1 

90 psiholog practicant S   1 

91 terapeut ocupaţional S   1 

92 terapeut ocupaţional debutant S   1 

93 fiziokinetoterapeut debutant S   1 



94 instructor de ergoterapie M;PL   1 

95 asistent social principal S   4 

96 asistent medical principal PL   6 

97 asistent medical PL   4 

98 masor principal M   3 

99 infirmier  G   46 

100 infirmier debutant G   9 

101 administrator I M   1 

102 magaziner  M   1 

103 inspector de specialitate I A S   2 

104 muncitor calificat I (mecanic) M; G   2 

105 muncitor calificat I (electrician) M; G   1 

106 muncitor calificat I (dulgher) M;G   1 

107 muncitor calificat I (tâmplar) M; G   1 

108 muncitor calificat I (întreţinere) M; G   1 

109 muncitor calificat I (bucătar)  M; G   2 

110 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   2 

111 muncitor calificat I (fochist) M;G   4 

112 muncitor calificat II (bucătar)  M; G   3 

113 muncitor calificat III (bucătar) M;G   1 

114 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   1 

115 muncitor calificat IV (fochist) M;G   1 

116 spălătoreasă G   3 

117 paznic  M;G   5 

118 șofer  I G   2 

Casa de tip familial  

nr. 15 Abrud 

119 educator principal M   5 

120 educator debutant M   1 

121 psiholog practicant S   0.5 

122 asistent social practicant S   0.5 

123 asistent medical PL   3 

124 asistent medical debutant PL   1 

Casa de tip familial  

nr. 2 Abrud 

125 educator principal M   4 

126 educator debutant M   1 

127 asistent medical debutant PL   1 

128 asistent medical PL   3 

129 psiholog practicant S   1 

130 asistent social principal S   1 

Casa de tip familial  

nr. 3 Abrud 

131 asistent social principal SSD;S   1 

132 educator principal M   4 

133 educator M   1 

134 educator debutant M   1 

135 asistent medical PL   2 

136 asistent medical debutant PL   1 

137 psiholg practicant S   1 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 15 Abrud 

138 asistent medical PL   1 

139 asistent social principal S   1 



140 educator principal M   2 

141 educator M   2 

142 infirmier debutant G   1 

143 infirmier G  1 

Casa de tip familial  

nr. 6 Cîmpeni 

144 psiholog practicant S   0.5 

145 asistent social debutant S   0.5 

146 asistent medical PL   3 

147 asistent medical principal PL;SSD   1 

148 educator principal M   2 

149 educator M   2 

150 educator debutant M   1 

Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 14 Abrud 

151 educator principal M   5 

152 educator M   1 

153 infirmier G   1 

154 infirmier debutant G   1 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 6 Abrud 

155 educator principal M   5 

156 educator M   1 

157 infirmier debutant G   1 

158 infirmier G   1 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 7 Abrud 

159 asistent social principal S  1 

160 educator principal M   4 

161 educator debutant M   1 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 8 Abrud 

162 educator principal M   4 

163 infirmier M   2 

Centrul de îngrijire şi asistenţă  

pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieş 

164 șef centru  - gradul II S   1 

165 adjunct șef centru - gradul II S   1 

166 medic S   1 

167 kinetoterapeut debutant S   1 

168 terapeut ocupaţional S   1 

169 terapeut ocupaţional debutant S   1 

170 psiholog stagiar S   1 

171 asistent social principal S   1 

172 asistent social debutant S   1 

173 asistent medical PL;SSD   6 

174 asistent medical principal     1 

175 infirmier G   16 

176 infirmier debutant G   3 

177 muncitor calificat I (bucătar) G   4 

178 muncitor calificat IV (bucătar) G   1 

179 muncitor calificat I (întreținere) G;M   1 

180 muncitor calificat I (fochist) G;M   4 

181 muncitor calificat IV (fochist) G;M   1 



182 referent IA M   1 

183 magaziner  G;M   1 

184 îngrijitor G   2 

Centrul de tranzit Alba Iulia 

185 asistent social principal S   1 

186 psiholog practicant S   1 

187 terapeut ocupaţional debutant S   1 

188 educator M   1 

189 educator debutant M   1 

Centrul de primire în regim de urgenţă „Pinocchio” Alba Iulia 

190 asistent social principal S   1 

191 asistent medical principal PL   0.5 

192 asistent medical PL   0.5 

193 psiholog practicant S   1 

194 psiholog practicant S   0.5 

195 psihopedagog S   0.5 

196 educator principal M   3 

197 educator SSD   1 

198 educator M   2 

199 educator debutant M   1 

200 administrator I M   0.5 

Casa de tip familial  

nr. 9 Alba Iulia 

201 inspector de specialitate II S   1 

202 asistent medical PL   3 

203 asistent medical principal PL   0.5 

204 asistent medical debutant PL   0.5 

205 psihopedagog S   1 

206 psiholog stagiar S   1 

207 educator principal M   4 

208 educator M   3 

209 educator debutant M   1 

210 administrator I M   0.5 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 16 Alba Iulia 

211 educator principal M   6 

212 infirmier G   1 

213 infirmier debutant G   1 

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsbergˮ 

214 șef centru - gradul II S   1 

215 medic primar (pediatru) S   0.5 

216 medic (pediatru) S   1 

217 medic primar (medicină de recuperare) S   0.25 

218 medic specialist (medicină de recuperare) S   0.25 

219 medic specialist (medicină de recuperare) S   0.25 

220 medic primar (medicină de recuperare) S   0.25 

221 medic primar (neurologie infantilă) S   0.5 

222 psiholog specialist S   1 

223 psiholog specialist S   0.5 

224 psiholog specialist S   0.5 

225 psiholog practicant S   3 

226 psiholog stagiar S   1 

227 asistent social specialist S   1 

228 asistent social principal S   1 



229 kinetoterapeut principal S   4 

230 kinetoterapeut S   2 

231 fiziokinetoterapeut S   1 

232 fiziokinetoterapeut  specialist S   1 

233 asistent medical principal PL;SSD   4 

234 asistent medical PL;SSD   1 

235 terapeut ocupaţional S   2.5 

236 terapeut ocupaţional debutant S   1 

237 psihopedagog S   1 

238 psihopedagog principal S   0.5 

239 psihopedagog S   0.5 

240 logoped S   1 

241 masor M   1 

242 masor M   0.5 

243 masor M   0.5 

244 referent IA M   1 

245 muncitor calificat I (spălătoreasă) G   1 

246 îngrijitor G   0.5 

247 îngrijitor  G   2 

248 administrator I M   0.5 

Centrul de plasament Blaj 

249 șef centru – gradul II S   1 

250 medic specialist (neurolog) S   0.25 

251 medic specialist (pediatru) S   0.5 

252 medic specialist (psihiatru) S   0.25 

253 asistent social specialist S   1 

254 asistent social practicant S   1 

255 asistent social debutant S   2 

256 psiholog specialist S   0.5 

257 psiholog specialist S   0.5 

258 psiholog practicant S   1 

259 inspector de specialitate I S   1 

260 inspector de specialitate II S   1 

261 educator S   1 

262 educator debutant S   1 

263 educator principal M   8 

264 educator M   5 

265 educator debutant M   1 

266 asistent medical principal PL;SSD   2 

267 asistent medical debutant PL   2 

268 muncitor calificat I (bucătar) M;G   3 

269 muncitor calificat II (bucătar) M;G   1 

270 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

271 muncitor calificat I (întreținere) M:G   2 

272 șofer I M;G   1 

273 îngrijitor  G   2 

Casa de tip familial în comunitate Blaj 

274 educator principal M   4 

275 educator M   2 

276 educator debutant M   1 

277 asistent medical  PL   1 

278 asistent medical debutant PL   3 

Centrul de plasament de tip familial Mănărade 

279 asistent medical PL   2 



280 asistent medical debutant PL   1 

281 educator principal M   4 

282 educator M   5 

283 educator debutant M   1 

Casa de tip familial  

nr. 4 Blaj 

284 asistent medical debutant S   1 

285 psiholog practicant S   0.5 

286 asistent medical PL   4 

287 educator principal M   4 

288 educator M   3 

289 educator debutant M   1 

290 îngrijitor  G   1 

Casa de tip familial  

nr. 8 Sîncrai 

291 șef centru - gradul II S   1 

292 psihopedagog S   1 

293 educator principal M   4 

294 educator debutant M   1 

295 asistent medical PL   4 

296 asistent medical debutant PL   1 

297 referent IA M   1 

298 paznic   G   1 

Casa de tip familial  

nr. 1 Aiud 

299 psihopedagog S   1 

300 educator principal M   5 

301 educator debutant M   2 

302 asistent medical principal S   1 

303 asistent medical PL   3 

304 muncitor calificat II (întreţinere) G   1 

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai 

305 psihopedagog S   1 

306 asistent medical principal PL   1 

307 asistent medical PL   2 

308 asistent medical debutant PL   1 

309 educator principal M   6 

310 educator M   2 

311 muncitor calificat I (întreținere) G   1 

312 magaziner  M   1 

Casa de tip familial  

nr. 5 Aiud 

313 asistent medical PL   1 

314 asistent medical debutant PL   1 

315 educator debutant M   5 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 17 Sîncrai 

316 educator principal M   6 

317 educator  M   1 

318 infirmier G   1 

Casa de tip familial „Speranţa Copiilorˮ Cugir 

319 șef centru gradul II S   1 

320 asistent medical PL   3 

321 asistent social principal S   1 



322 psihopedagog S   1 

323 educator principal M   2 

324 educator M   5 

325 educator debutant M   1 

326 educatoare  M   1 

Centrul maternal pentru 6 cupluri mamă - copil „Speranţaˮ Alba Iulia 

327 șef centru - gradul II S   1 

328 asistent social principal S   1 

329 psiholog stagiar S   1 

330 asistent medical principal PL;SSD   2 

331 educator principal SSD   1 

332 educator  S   1 

333 educator principal M   1 

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  

pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos 

334 șef centru – gradul II S   1 

335 adjunct şef centru - gradul II SSD;S   1 

336 medic primar S   2 

337 medic primar (psihiatrie) S   0.5 

338 medic primar (psihiatrie) S   0.5 

339 medic specialist (psihiatrie) S   2 

340 medic S   5 

341 asistent social principal S   5 

342 asistent social specialist S   1 

343 kinetoterapeut S   1 

344 psiholog specialist S   0.5 

345 psiholog specialist S   0.5 

346 psiholog specialist S   2 

347 psiholog practicant S   3 

348 terapeut ocupaţional S   7 

349 terapeut ocupaţional debutant S   7 

350 instructor de ergoterapie M;PL   1 

351 instructor de ergoterapie debutant M;PL   1 

352 asistent medical principal PL;SSD   31 

353 asistent medical PL;SSD   6 

354 asistent medical debutant PL;SSD   2 

355 masor principal M   4 

356 masor M   3 

357 infirmier G   125 

358 infirmier debutant G   15 

359 farmacist S   2 

360 fiziokinetoterapeut debutant S   1 

361 inspector de specialitate IA S   4 

362 inspector de specialitate I S   1 

363 inspector de specialitate II S   3 

364 inspector de specialitate debutant S   2 

365 magaziner  G;M   1 

366 kinetoterapeut debutant S   1 

367 kinetoterapeut principal S   1 

368 profesor C.F.M. principal S   1 

369 profesor C.F.M. S   1 

370 subinginer IA SSD;S   1 

371 muncitor calificat I (bucătar) M;G   6 

372 muncitor calificat II (bucătar) M;G   3 



373 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   2 

374 muncitor calificat I (instalator) M;G   1 

375 muncitor calificat I (electrician) M;G   3 

376 muncitor calificat I (frizer) M;G   2 

377 muncitor calificat I (fochist) M;G   6 

378 spălătoreasă M;G   7 

379 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

380 muncitor calificat II (lenjereasă) M;G   1 

381 muncitor calificat I (croitoreasă) M;G   1 

382 șofer I M;G   1 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 10 Cricău 

383 asistent social specialist SSD;S   1 

384 educator principal M   4 

385 infirmier G   1 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Gîrbova 

386 șef centru  - gradul II  S   1 

387 inspector de specialitate I S   2 

388 asistent social principal S   1 

389 psiholog practicant S   1 

390 medic primar S   1 

391 masor M  1 

392 masor debutant M   1 

393 asistent medical principal PL   3 

394 asistent medical PL   2 

395 infirmier G   18 

396 infirmier debutant G   2 

397 magaziner  M   1 

398 muncitor calificat I (bucătar) G;M   1 

399 muncitor calificat II (bucătar) G;M   1 

400 muncitor calificat IV (bucătar) G;M   3 

401 spălătoreasă G   1 

402 muncitor calificat I (lenjereasă) G   1 

403 șofer I M   1 

404 muncitor calificat I (întreţinere) G;M   3 

Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 13 Gîrbova 

405 educator principal M   1 

406 infirmier G   4 

407 infirmier debutant G   1 

Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 3 Gîrbova 

408 infirmier G   2 

409 infirmier debutant G   3 

410 educator principal M   3 

TOTAL GENERAL 1133 

NOTA: 

 *   funcţie publică de conducere    

 ** funcţie publică de execuţie    

                        AVIZAT 

                          PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

             Ion DUMITREL               Vasile BUMBU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

  

 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 8 mai 2018 au fost aprobate 

Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. Statul de funcţii al direcţiei a fost 

modificat ulterior prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 167 din 28 iunie 2018.  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba prin adresa nr. 8359 

din 11 iulie 2018 înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14057 din 11 iulie 

2018, solicită modificarea organigramei şi a statului de funcţii, în sensul transformării unor 

posturi de natură contractuală ocupate în funcții publice, datorită faptului că activităţile 

desfăşurate de titularii acestora implică exercitarea prerogativelor de putere publică, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

De asemenea se solicită mutarea unor funcţii publice ocupate, cu acordul titularilor 

acestora în cadrul altor compartimente din cadrul direcţiei şi transformarea unor posturi 

vacante, pentru buna desfăşurare a activităţilor direcţiei şi în scopul îmbunătăţirii calităţii 

serviciilor oferite către beneficiari. 

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. 211 din 16 iulie 2018. 

 

 

 

 PREŞEDINTE,  

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

Biroul resurse umane  

Nr. 14357/16.07.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii 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. 8359/11.07.2018 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 

nr. 14057/11.07.2018, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

solicită modificarea organigramei şi a statului de funcții, după cum urmează: 

La Serviciul de evaluare complexă pentru copii: 

- transformarea a două posturi ocupate, de natură contractuală, de asistent social 

principal în două funcții publice de consilier, clasa I, gradul profesional superior; 

- funcția publică ocupată, de consilier, clasa I, gradul profesional superior se mută 

cu acordul funcționarului public, la Serviciul Management de caz pentru copii 

aflați în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri, violență 

domestică și prevenirea marginalizării sociale; 
- funcția publică ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, se mută 

cu acordul funcționarului public, la Serviciul Management de caz pentru copii 

și managementul calității serviciilor de tip rezidențial. 

 

La Serviciul Management de caz pentru copii aflați în situații de abuz, neglijare, 

trafic, migrație, repatrieri, violență în familie și prevenirea marginalizării sociale: 

- transformarea postului ocupat, de natură contractuală, de psiholog specialist în 

funcția publică de consilier, clasa I, gradul profesional superior; 

- transformarea postului ocupat, de natură contractuală, de psiholog practicant în 

funcția publică de consilier, clasa I, gradul profesional superior. 

 

La Serviciul Management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor 

de tip familial: 

- transformarea postului ocupat, de natură contractuală, de asistent social principal 

în funcția publică de consilier, clasa I, gradul profesional superior. 

 

La Serviciul Management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități și 

monitorizare servicii sociale: 
- transformarea a 4 posturi ocupate, de natură contractuală, de asistent social 

principal în 4 funcții publice de consilier, clasa I, gradul profesional superior; 

- transformarea postului ocupat, de natură contractuală, de psiholog specialist în 

funcția publică de consilier, clasa I, gradul profesional superior; 

- transformarea postului ocupat, de natură contractuală, de asistent social specialist 

în funcția publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal; 

- transformarea postului ocupat, de natură contractuală, asistent social practicant în 

funcția publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent; 

- desfiinţarea unei funcții publice vacante, de consilier clasa I, gradul debutant; 

- înfiinţarea unei funcții publice de consilier, clasa I, gradul profesional superior. 

 



La Serviciul întreținere și deservire: 

- desfiinţarea unui post vacant, de inspector de specialitate gradul IA; 

- înfiinţarea unui post de șofer I. 

 

La Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Abrud: 

- desfiinţarea unui post vacant de medic; 

- înfiinţarea unui post de medic primar. 

La Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 8 Abrud: 

- desfiinţarea unui post vacant de educator debutant; 

- desfiinţarea unui asistent social principal; 

- înfiinţarea  a două posturi de infirmier. 

La Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 15 Abrud: 

- desfiinţarea unui post vacant de infirmier debutant; 

- înfiinţarea unui post de infirmier. 

La Centrul de plasament Blaj: 

- desfiinţarea unui post vacant de șofer I;  

- înfiinţarea unui  post de inspector de specialitate gradul I. 

La Casa de tip familial nr. 4 Blaj: 

- desfiinţarea unui post vacant de terapeut ocupațional debutant; 

- înfiinţarea unui post de educator. 

La Centrul de plasament de tip familial Mănărade: 

- desfiinţarea unui post vacant de terapeut ocupațional debutant; 

- înfiinţarea unui post de educator. 

La Centrul de zi pentru copii cu dizabilități ”Arnsberg” Alba Iulia: 

- desfiinţarea unui post vacant de fiziokinetoterapeut principal; 

- înfiinţarea unui post de terapeut ocupational debutant. 

La Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropshiatrică pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilități Galda de Jos: 

- desfiinţarea unui post vacant de art terapeut; 

- înfiinţarea unui post de asistent social principal; 

- desfiinţarea unui post vacant de inspector de specialitate debutant;  

- înfiinţarea unui  post de inspector de specialitate gradul II; 

- desfiinţarea a patru posturi vacante de muncitor calificat II (bucătar);  

- înfiinţarea unui post de inspector de specialitate gradul II; 

- înfiinţarea unui post de inspector de specialitate gradul IA; 

- înfiinţarea unui post de în post de spălătoreasă; 

- înfiinţarea unui post de muncitor calificat I (bucătar); 

- desfiinţarea unui post vacant de muncitor calificat II (lenjereasă); 

- înfiinţarea unui post de muncitor calificat I (lenjereasă). 

La Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 10 Cricău:  

- desfiinţarea unui post vacant de educator debutant; 

- înfiinţarea unui post de infirmier. 

La Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități  

Gârbova: 

- desfiinţarea unui post vacant de terapeut ocupațional debutant; 

- înfiinţarea unui post de medic primar; 

- desfiinţarea unui post vacant de muncitor necalificat; 

- înfiinţarea unui post de masor. 

 

 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, prevede la art. 2 alin. 3: “Activităţile desfăşurate de funcţionarii 

publici, care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, sunt următoarele:  

a) punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative;  

b) elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice autorităţii 

sau instituţiei publice, precum şi asigurarea avizării acestora; 

c) elaborarea proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor, a studiilor, 

analizelor şi statisticilor necesare realizării şi implementării politicilor publice, precum şi a 



documentaţiei necesare executării legilor, în vederea realizării competenţei autorităţii sau 

instituţiei publice; 

d) consilierea, controlul şi auditul public intern; 

e) gestionarea resurselor umane şi a resurselor financiare; 

f) colectarea creanţelor bugetare; 

g) reprezentarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în raporturile acesteia cu 

persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ţară şi străinătate, în limita 

competenţelor stabilite de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi 

reprezentarea în justiţie a autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea; 

h) realizarea de activităţi în conformitate cu strategia de informatizare a administraţiei 

publice.” 

Art. 111 din actul normativ menţionat anterior specifică: ”Autorităţile şi instituţiile 

publice care au prevăzute în statele de funcţii posturi de natură contractuală, care presupun 

exercitarea unor atribuţii dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (3), au obligaţia de a stabili 

funcţii publice”. 

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;” 

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.” 

Având în vere 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 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în ședința ordinară din luna iulie 2018; 

  Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului 

de Cultură „Augustin Bena” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 14379 din 16 iulie 2018 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 1637 din 12 iulie 2018 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, 

înregistrată cu nr. 12174 din 12 iulie 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 si 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 Organigramei Centrului de Cultură „Augustin Bena” 

Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Centrului de Cultură „Augustin 

Bena” 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 Centrului 

de Cultură „Augustin Bena” Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 3 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Anexele nr. 4 și nr. 6 ale Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 76 din 28 

martie 2018, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Consiliului Județean Alba 

nr. 161 din 28 iunie 2018 își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri.  

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și al Managerului Centrului de 

Cultură „Augustin Bena” Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 Art. 6. 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, Centrului de 

Cultură „Augustin Bena” Alba, Administratorului public al judeţului Alba, Direcţiei juridică şi 

relații publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.     

               AVIZAT 

      PREŞEDINTE,    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

                  Ion DUMITREL                                                Vasile BUMBU                                                                                 

                                                                                                                  

                                                                                                        

Nr. 212  

Alba Iulia, 16 iulie 2018 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

 Consiliului Judeţean Alba nr. 212 /16 iulie 2018 

 

ORGANIGRAMA CENTRULUI DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA 

Total posturi: 56, 

din care 

5 posturi conducere 

51 posturi execuție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  AVIZAT 

   PREȘEDINTE       SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

            Ion DUMITREL                Vasile BUMBU 
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  4  10,5  9  17  4    6,5 

  5  11,5  10  18  4    7,5 

CENTRUL DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

MANAGER 

CONTABIL ȘEF 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

 Consiliului Judeţean Alba nr.212 /16 iulie 2018 
 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII 

AL CENTRULUI DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcţiei Nivelul 

studiilor 

Număr 

posturi 

1 Contabil şef gradul II S 1 

COMPARTIMENTUL  FINANCIAR- CONTABIL 

2 Economist gradul IA S 1 

3 Referent treapta I M 1 

4 Referent gradul I A S 1 

5 Referent de specialitate gradul II 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  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 



SERVICIUL FANFARA „AUGUSTIN BENA” A JUDEŢULUI ALBA 

51 Şef serviciu gradul I S 1 

52-56 Instrumentist treapta I (5 cu ½ normă) M 2,5 

57 Instrumentist treapta III (1 cu ½ normă) M 0,5 

58-61 Artist instrumentist gradul IA (4cu ½ normă) S 2 

62 Artist instrumentist gradul IA (1cu ½ normă) - trompetă S 0,5 

63 Artist instrumentist gradul I (1 cu ½ normă) S 0,5 

64 Artist instrumentist gradul II (1cu ½ normă) S 0,5 

TOTAL 56 

 

 

 

 

                                                                       AVIZAT 

      PREŞEDINTE,    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

                  Ion DUMITREL                                                Vasile BUMBU                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a 

 Consiliului Judeţean Alba nr. 212 /16 iulie 2018 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

AL CENTRULUI DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” 

 

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Prezentul regulament stabileşte normele de organizare şi funcţionare ale Centrului 

de Cultură ,,Augustin Bena”, denumit în continuare Centrul. 

Art. 2. Centrul este un aşezământ cultural, instituţie publică de interes judeţean, cu 

personalitate juridică.  

Art. 3. Centrul funcţionează ca instituţie bugetară în subordinea Consiliului Judeţean 

Alba care-i asigură baza materială şi resursele materiale necesare, potrivit responsabilităţilor ce-i 

revin prin lege. 

Art. 4. Misiunea Centrului este de a promova cultura şi arta naţională şi universală şi de a 

organiza cursuri teoretice şi practice necesare formării continue în domeniul artelor şi 

meşteşugurilor.  

Art. 5. Instituţia are titulatura de Centrul de Cultură „Augustin Bena” şi are sediul în 

Județul Alba, Municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2. Instituţia a fost înfiinţată la 1 

octombrie 2007 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 105/2007, în conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, aprobată, cu modificări şi completări ulterioare prin Legea nr. 

143/2007. 

 

 CAPITOLUL II - SCOPUL, PRINCIPIILE ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 

Art. 6. (1) Centrul a fost înfiinţat cu scopul de a oferi produse şi servicii culturale ca 

elemente ale dezvoltării şi regenerării sociale a comunităţilor.  

    (2) Prin activităţile desfăşurate, Centrul asigură conservarea, promovarea şi 

valorificarea culturii, formarea continuă în domeniul artelor şi meşteşugurilor tradiţionale şi 

activităţi culturale pentru petrecerea timpului liber. 

Art. 7. Centrul îşi desfăşoară activitatea respectând: 

 Dreptul de acces la viaţa culturală 

 Dreptul de participare la viaţa culturală 

 Dreptul la respectul identităţii culturale 

 Dreptul fiecărei persoane, indiferent de naţionalitate, etnie, sex, religie, orientare 

politică sau situaţie socială, de a se identifica cu o comunitate culturală 

 Dreptul de acces la Patrimoniul Cultural Naţional 

 Dreptul la protecţia activităţilor creatoare 

 Dreptul la protecţia proprietăţii intelectuale 

 Dreptul la educaţie, inclusiv la educaţia artistică şi la educarea prin și pentru artă 

 Dreptul de a desfăşura în mod liber activităţi culturale, inclusiv dreptul la mobilitate a 

creatorilor, a artiştilor şi a creaţiilor lor. 

Art. 8. Obiectivele principale ale activităţii Centrului sunt: 

Organizarea activităţilor de promovare a culturii şi artei naţionale şi universale de 

dezvoltare şi afirmare a responsabilităţilor creatoare ale locuitorilor judeţului Alba în domeniile 

cultural - artistice şi recreativ-distractive; 

 Oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale 

comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală, 

precum și atragerea de vizitatori și turiști din țară și străinătate prin punerea în valoare a 

patrimoniului cultural; 

 Oferirea de servicii culturale şi activităţi de promovare a turismului cultural sau de 

petrecere a timpului liber menite să satisfacă nevoile comunităţii şi să crească gradul de 

participare al cetăţenilor la viaţa culturală; 



 Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a 

culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial; 

 Organizarea de cursuri de formare continuă, teoretice şi practice, necesare formării 

deprinderilor artistice şi a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale, în afara sistemelor formale 

de educaţie; 

 Păstrarea tradiţiei şi creaţiei populare ca fenomen viu şi tezaurizarea ca document 

cultural; 

 Dezvoltarea culturii contemporane şi valorificarea ei în viaţa culturală prin diferite 

forme de exprimare artistică; 

 Promovarea bunurilor culturale tradiţionale sau contemporane şi integrarea lor ca 

marcă a identităţii etno-culturale, în circuitul naţional şi internaţional de valori; 

 Perfecţionarea metodică a activităţii aşezămintelor culturale în domeniile de activitate 

solicitate; 

 Realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio şi video pentru integrarea 

în circuitul naţional de valori şi pentru participarea la întâlniri între specialişti şi publicarea lor în 

publicaţii şi cărţi de specialitate; 

 Dezvoltarea de schimburi culturale, parteneriate, etc. prin intermediul cărora să fie 

valorificate creațiile centrului la nivel național și internațional. 

Art. 9. (1) Centrul îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe şi proiecte elaborate în 

concordanţă cu strategia educativ formativă şi culturală a judeţului Alba; 

              (2) Pentru realizarea activităţilor specifice din programe şi proiecte, Centrul 

poate colabora cu instituţii publice, ONG-uri, persoane fizice şi juridice de drept public sau 

privat etc. . 

Art. 10. Centrul poate înfiinţa secţii și puncte de lucru prin hotărâre a Consiliului 

Județean Alba și în afara sediului, pe raza administrativ-teritorială a judeţului Alba, în 

parteneriat cu consiliile locale sau cu alţi parteneri locali. 

Art. 11. În cadrul Centrului se organizează şi funcţionează Mediateca ,,Augustin Bena”, 

care vizează domeniile de activitate ale instituţiei, precum şi Editura ,,Augustin Bena” şi Casa de 

discuri ,,Augustin Bena”. 

 

CAPITOLUL III - COMPETENŢE ŞI ATRIBUŢII 

 

Art. 12. Pentru îndeplinirea acestor obiective Centrul exercită prin personalul său 

următoarele atribuţii: 

 Duce la îndeplinire programul anual de activităţi aprobat de Consiliul Judeţean Alba; 

 Iniţiază măsuri stimulative pentru protecţia valorilor culturale şi ale artelor, având 

competenţa de a organiza concursuri, festivaluri sau alte forme de spectacol şi de a acorda 

premii, distincţii şi alte stimulente, în conformitate cu legile şi normele în vigoare; 

 Asigură asistenţă metodică de specialitate şi de documentare aşezămintelor culturale în 

activitatea de stimulare şi valorificare a tradiţiei populare cât şi altor instituţii, societăţi şi 

organizaţii cu preocupări în domeniu;  

 Dezvoltă parteneriate cu instituţii şi centre ştiinţifice din ţară şi străinătate în vederea 

conservării, arhivării şi promovării culturii tradiţionale;  

 Încurajează dezvoltarea culturii contemporane prin promovarea tinerilor compozitori, 

artişti plastici  şi scriitori; 

 Desfăşoară activităţi de culegere, editare, publicare şi difuzare a materialelor ştiinţifice 

specifice domeniilor de activitate ale Centrului; 

 Arhivează colecţii de documente, fotografii, şi altele în vederea constituirii fondului 

CDI pentru documentare în domeniile de activitate ale Centrului; 

 Contribuie la formarea artiştilor şi a meşterilor populari şi la atestarea lor prin cursuri 

de formare; 

 Iniţiază şi realizează programe culturale, ştiinţifice şi artistice în domeniul culturii 

naţionale şi universale pentru valorificarea patrimoniului cultural şi promovarea lui în circuitul 

naţional şi internaţional de valori; 

 Promovează genuri artistice diverse şi artiştii locali, naţionali, internaţionali de 

valoare, în judeţul Alba; 

 Desfășoară concursuri cu premii (concursuri artistice, de educație culturală și artistică 

etc.)  în concordanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al instituției și în concordanță 



cu programul anual de activități aprobat de Consiliul Județean Alba; 

 Organizează și participă la tabere de creație artistică. 

Art. 13. În îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor, Centrul colaborează cu instituţii şi 

centre ştiinţifice de profil, instituţii de învăţământ superior, instituţii de cult, muzee etnografice şi 

de artă, uniuni de creaţie, instituţii profesioniste de artă, şcoli şi licee, fundaţii şi societăţi 

culturale, publicaţii şi edituri, mijloace de comunicare în masă şi altele. 

Art. 14. Activitatea Centrului se materializează în: 

 Educaţia în şi prin cultură şi formarea continuă în domeniul artelor şi meşteşugurilor; 

 Activitate de consiliere şi de acordare de asistenţă de specialitate în domeniile artei şi 

culturii; 

 Valorificarea culturii locale, naţionale şi internaţionale prin concursuri, expoziţii, gale, 

tabere, rezidențe artistice, saloane, târguri, spectacole, festivaluri, sărbători, colocvii, 

simpozioane, saloane, aniversări, omagieri, schimburi de experienţă, culturale, ştiinţifice, turnee 

şi alte acţiuni de stimulare şi promovare a creativităţii în toate genurile artei şi a creaţiei artistice;   

 Publicarea de monografii, culegeri, antologii, albume, fonograme, videograme şi alte 

lucrări de profil; 

 Protecţia şi promovarea valorilor autentice ale culturii şi artelor, combaterea poluării şi 

degradării acestora, promovarea turismului cultural de interes;  

 Conservarea, culegerea şi cercetarea în domeniul culturii, al creaţiei tradiţionale şi 

contemporane, în vederea constituirii CDI, a organizării de sesiuni ştiinţifice, simpozioane, 

colocvii, saloane, expoziţii şi alte acţiuni de valorificare publică a acestora. 

 

CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ,  

CONDUCEREA ŞI PERSONALUL 

 

Art. 15. Centrul este structurat, conform organigramei şi statului de funcţii aprobat de 

către ordonatorul de credite, astfel: 

(1) Manager; 

(2) Contabil şef; 

(3) Compartimentul Financiar – Contabil; 

(4) Serviciul Administrare, promovare și valorificare a produselor și serviciilor culural – 

artistice; 

(5) Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena”; 

(6) Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba; 

(7) Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba; 

(8) Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba. 

Art. 16. (1) Conducerea Centrului este asigurată de un manager, conform prevederilor 

Contractului de management încheiat cu ordonatorul de credite - Consiliul Judeţean Alba; 

              (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a managerului se face prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Alba, în condiţiile legii. 

               (3) Managerul Centrului are următoarele atribuţii: 

 Asigură implementarea proiectului managerial în Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” 

şi prezintă anual sau la cererea autorităţii  raportul de activitate; 

 Asigură dezvoltarea şi implementarea codului intern şi managerial referitor la 

organizare, managementul resurselor, etică, deontologie şi integritate; 

 Întocmeşte împreună cu contabilul şef proiectul de buget al centrului şi îl înaintează 

spre avizare Consiliului Administrativ; 

 Decide, în calitate de ordonator de credite, împreună cu contabilul şef asupra modului 

de utilizare al bugetului centrului şi răspunde împreună cu contabilul şef de execuţia bugetului de 

venituri şi cheltuieli; 

 Propune spre avizare Consiliului Administrativ calendarul manifestărilor cultural-

artistice şi ştiinţifice şi planul de şcolarizare; 

 Propune spre avizare Consiliului Administrativ nivelul taxelor şcolare, nivelul tarifelor 

pentru prestaţiile culturale realizate şi sursele altor venituri; 

 Propune spre aprobare Consiliului Administrativ criterii pentru reducerea totală sau 

parţială a taxelor şcolare pentru anumite secţii sau pentru unele categorii de elevi; 

 În colaborare cu Consiliul de specialitate propune spre aprobare Consiliului 

Administrativ lucrări spre a fi editate, publicate și multiplicate sub egida Editurii Centrului de 



Cultură ,,Augustin Bena”, a Editurii Muzicale a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” și a Casei 

de Discuri ,,Augustin Bena”, în concordanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al 

instituției, 

 Propune spre avizare Consiliului Administrativ modificarea organigramei, a statului de 

funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale instituţiei, supunându-le spre aprobare 

Consiliului Judeţean Alba; 

 Întocmeşte Regulamentul de Organizare Internă al Centrului şi îl negociază cu 

reprezentanţii angajaţilor; 

 Aprobă calificativele şi salariile anuale conform reglementărilor legale în vigoare; 

 Aprobă participarea  la manifestări cultural-artistice care nu au fost incluse în 

calendarul anual; 

 Răspunde în faţa Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba şi în faţa Consiliului 

Judeţean Alba de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei şi a altor 

norme legale în vigoare; 

 Asigură perfecţionarea personalului instituţiei prin participarea acestuia la cursuri de 

perfecţionare şi specializare; 

 Aprobă planificarea concediilor de odihnă; 

 Aplică actele normative şi administrative în vigoare pentru buna desfăşurare a 

activităţii instituţiei; 

 Emite decizii de angajare, de modificare şi de desfacere a contractelor de muncă, 

promovează, recompensează şi sancţionează conform normelor şi legilor în vigoare personalul 

din subordine; 

 Elaborează și propune spre avizare Consiliului Administrativ strategiile şi programele 

de activitate şi coordonează îndeplinirea lor; 

 Asigură conducerea operativă a instituţiei; 

 Conduce şi îndrumă întreg personalul în punerea în practică a programelor şi 

proiectelor Centrului; 

 Aprobă sau respinge cererea de cumul de funcţii sau colaborări, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare; 

 Încheie acte juridice şi aprobă eliberarea actelor de către Centru în limitele de 

competenţă stabilite prin contractul de management; 

 Reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii; 

 Răspunde de implementarea Codului controlului intern/managerial; 

 Ia orice alte măsuri pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii 

în limitele prevăzute de lege; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către autoritatea coordonatoare şi răspunde 

pentru modul de realizare a acestora; 

 În absenţa managerului, Centrul este condus de o persoană din cadrul instituţiei, 

desemnată de manager prin decizie scrisă. 

            (4)  În exercitarea atribuţiilor sale managerul emite decizii. 

            (5) Managerul este asistat în activitatea sa, de următoarele structuri interne  

a.) Un Consiliu administrativ numit prin decizia managerului instituţiei, având 

următoarea componenţă: manager, contabil şef, reprezentantul salariaţilor, şefii serviciilor din 

instituţie, un reprezentant din partea ordonatorului principal de credite. Consiliul administrativ 

are următoarele atribuţii: 

 Avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul organigramei şi a 

statului de funcţii și îl propune spre aprobare ordonatorului principal de credite; 

 Avizează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului și îl 

propune spre aprobare ordonatorului principal de credite; 

 Analizează şi propune măsuri de formare, specializare şi perfecţionare al personalului; 

 Avizează proiectul de Program anual al activităţilor culturale finanţate de autoritate 

(calendarul manifestărilor cultural-artistice și științifice), precum și planul de școlarizare și îl 

propune spre aprobare ordonatorului principal de credite; 

 Aprobă Regulamentul intern, la propunerea managerului;  

 Avizează reducerea totală sau parţială a taxelor şcolare pentru anumite secţii sau 

pentru unele categorii de elevi și o propune spre aprobare ordonatorului principal de credite; 

 Aprobă proiectul programului de funcţionare al instituţiei; 

 Aprobă regulamentele de organizare și funcționare a taberelor de creație realizate în 



spațiile proprii și în alte spații; 

 Aprobă regulamentele de organizare, desfășurare și premiere ale concursurilor 

cuprinse în cadrul Programului anual de activități; 

 Aprobă editarea, publicarea și multiplicarea de lucrări sub egida Editurii Centrului de 

Cultură ,,Augustin Bena”, a Editurii Muzicale a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” și a Casei 

de Discuri ,,Augustin Bena”, în concordanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al 

instituției, 

 Îndeplineşte şi alte atribuţii conform legii; 

 b.) Un Consiliu de specialitate cu rol consultativ, constituit prin decizie a managerului, 

având în componenţă cel puţin 5 membri, specialiști de profil din instituţie şi din afara acesteia: 

manager, reprezentantul salariaţilor, şefii serviciilor din instituţie, reprezentanţi ai personalului 

de specialitate din instituţie, un reprezentant din partea ordonatorului principal de credite, 

reprezentanţi ai societăţii civile, reprezentanţi din mass-media locală, reprezentanţi din partea 

partenerilor, alte personalităţi culturale şi ştiinţifice. Consiliul de specialitate are următoarele 

atribuţii: 

 Propune proiecte şi programe;  

 Propune realizarea unor servicii culturale care să satisfacă nevoile comunităţii; 

 Propune modalităţi de conservare şi promovare a culturii tradiţionale; 

 Propune şi asigură consultanţă de specialitate pentru editarea publicaţiilor de 

specialitate ale centrului; 

 Propune modalităţi de îmbunătăţire a modului de formare profesională şi educaţie 

permanentă;  

 Propune diversificarea ofertei culturale şi de educaţie permanentă a Centrului; 

 Propune lucrări, din punct de vedere profesional, spre a fi editate, publicate și 

multiplicate sub egida Editurii Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, a Editurii Muzicale a 

Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” și a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, în concordanță cu 

scopul, principiile și obiectul de activitate al instituției; 

 Propune forma și conținutul regulamentelor de organizare și funcționare a taberelor de 

creație realizate în spațiile proprii și în alte spații; 

 Propune forma și conținutul regulamentelor de organizare, desfășurare și premiere ale 

concursurilor cuprinse în cadrul Programului anual de activități,  

 Propune realizarea unor parteneriate la nivel judeţean, naţional şi internaţional. 

Art. 17. Contabilul şef răspunde şi coordonează activitatea financiar-contabilă, de 

resurse umane şi salarizare şi de accesare şi gestionare programe şi proiecte a centrului şi are 

următoarele atribuţii: 

 Întocmeşte situaţiile financiare ale instituţiei; 

 Exercită controlul financiar propriu prin viza de control financiar preventive propriu, 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 Propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a Centrului şi 

pentru buna pregătire a personalului din subordine; 

Prezintă propuneri pentru întocmirea proiectului de buget; 

 Răspunde de execuţia bugetară, potrivit reglementărilor în vigoare, a bugetului de 

venituri şi cheltuieli; 

 Identifică şi pune în practică modalităţi de atragere de noi surse de finanţare 

extrabugetare în scopul realizării programelor Centrului; 

 Asigură buna gestionare a bugetului Centrului, accesarea şi administrarea judicioasă a 

bugetelor alocate pe programe şi proiecte; 

 Asigură buna organizare şi funcţionare a compartimentelor aflate în subordine; 

 Răspunde de întocmirea materialelor de analiză ce privesc activităţile pe care le 

conduce sau le coordonează; 

 Implementează şi actualizează Codul de control intern/managerial în serviciul pe care 

îl conduce; 

 Coordonează activitatea de inventariere a patrimoniului instituţiei şi răspunde de buna 

gospodărire şi administrare a resurselor materiale, tehnice şi umane; 

 Coordonează şi răspunde de aplicarea normelor privind sănătatea muncii, PSI şi 

protecţia muncii şi a implementării legislaţiei în vigoare, a regulamentului de organizare şi 

funcţionare şi a regulamentului intern în Centru; 

 Propune directorului-manager atribuţiile personalului din subordine în vederea 



întocmirii fişelor posturilor respective; 

 Îndeplineşte orice alte sarcini venite în scris sau verbal din partea directorului-manager 

în conformitate cu prevederile legale; 

 În absenţa contabilului șef  atribuțiile sale se vor exercita de persoana desemnată de 

manager prin decizie scrisă. 

Art. 18. (1) Personalul Centrului se angajează cu contract individual de muncă, pe 

perioadă nedeterminată sau determinată, precum şi în baza unor contracte încheiate potrivit 

prevederilor legale pentru activitatea unor persoane care contribuie la punerea în practică a unor 

programe sau proiecte culturale; 

               (2) Încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată se face pe bază de concurs, în condiţiile legii; 

               (3) Prin excepţie de la prevederile alin. 2, în cazul personalului încadrat pe 

perioadă determinată, pe durata desfăşurării unui program sau proiect, încheierea contractelor de 

muncă se poate face şi în mod direct, prin acordul părţilor; 

               (4) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi artistice, angajat cu 

contract individual de muncă, este încadrat şi salarizat în funcţie de pregătirea profesională, 

potrivit legislaţiei în vigoare, aplicabile personalului bugetar; 

               (5) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi de educaţie permanentă, 

angajat cu contract individual de muncă este încadrat şi salarizat în funcţie de pregătirea 

profesională, potrivit legislaţiei în vigoare aplicabile personalului bugetar din aşezămintele 

culturale; 

               (6) Pentru personalul didactic titular în unităţi de învăţământ preuniversitar sau 

universitar care desfăşoară activităţi de educaţie permanent, prin cumul, în cadrul Centrului, 

nivelul de salarizare se stabileşte conform prevederilor legale în vigoare. 

 

CAPITOLUL V - ATRIBUŢIILE SERVICIILOR ŞI COMPARTIMENTELOR 

 

Art. 19. Compartimentul Financiar – Contabil 
 Asigură implementarea şi respectarea în Centru a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare, Regulamentul Intern, eticii şi al Codului etic şi de conduită al personalului 

din Centru; 

 Întocmeşte documentele de resurse umane, PSI şi protecţia muncii şi orice alte 

documente necesare desfăşurării activităţii instituţiei; 

 Întocmeşte documentele de organizare a concursurilor de încadrare în muncă;  

 Aplică prevederile legale cu privire la încadrarea, salarizarea şi evaluarea personalului 

din Centru; 

 Răspunde de aplicarea corectă a prevederilor Codului Muncii şi a legilor şi 

regulamentelor în vigoare privind drepturile şi obligaţiile angajaţilor; 

 Calculează drepturile salariale conform pontajului, condicii de prezenţă, a studiilor şi 

vechimii, face anunţuri legate de trecerea la alte gradaţii sau alte venituri, întocmeşte 

statul de plată  şi fluturaşii salariaţilor; 

 Ţine evidenţa concediilor, învoirilor, pontajului, condicii de prezenţă şi a oricăror alte 

documente legate de activitatea salariaţilor; 

 Evidenţiază toate mişcările de personal şi le menţionează în rapoarte statistice specifice; 

 Întocmeşte, împreună cu managerul, bugetul de venituri şi cheltuieli asigurând adaptarea 

lui la realizarea acţiunilor specifice; 

 Întocmeşte statul de funcţii, organigrama, regulamentele şi orice alte documente solicitate 

de directorul-manager şi le prezintă acestuia; 

 Completează şi ţine la zi registrul electronic de evidenţă a salariaţilor; 

 Întocmeşte ,actualizează şi păstrează dosarele personale ale angajaţilor; 

 Urmăreşte şi răspunde de respectarea statului de funcţii aprobat; 

 Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative a prezenţei la 

serviciu a personalului; 

 Efectuează procedurile prevăzute de lege pentru angajare, promovare, detaşare, acordare 

de grade profesionale, acordare de tranşe de vechime, dosare pensionare, încheiere, 

modificare, desfacere contracte de muncă, sancţiuni şi premieri, în conformitate cu 

dispoziţiile legale în vigoare; 

 Întocmeşte graficul concediilor de odihnă; 



 Răspunde direct şi nemijlocit de încadrarea corectă a personalului având în vedere 

legislaţia în vigoare; 

 Aduce la cunoştinţa conducerii, periodic, problemele deosebite şi rezultatele activităţii 

propunând totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiei; 

 Face propuneri de modificare a fişelor posturilor, când situaţia o impune; 

 Asigură realizarea oricărei lucrări de planificare financiar bugetară la termenele şi în 

condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

 Urmăreşte execuţia bugetară şi informează periodic conducerea cu privire la utilizarea 

judicioasă a alocaţiilor bugetare, în vederea luării de măsuri operative care să asigure 

realizarea nivelului prevederilor bugetare; 

 Ţine evidenţa contabilă a instituţiei conform reglementărilor în vigoare; 

 Exercită şi răspunde de controlul financiar preventiv;  

 Întocmeşte situaţiile financiare trimestriale, anuale şi asigură depunerea lor la termenele 

prevăzute; 

 Răspunde prin semnătură alături de directorul-manager în toate operaţiunile patrimoniale; 

 Asigură anual sau ori de câte ori situaţia o impune, efectuarea inventarierii patrimoniului 

şi casarea acestuia; 

 Asigură accesarea, gestionarea şi coordonarea financiară a proiectelor cu finanţare 

externă; 

 Asigură accesarea şi gestionarea bugetelor alocate programelor şi proiectelor; 

 Aduce la cunoştinţa conducerii problemele deosebite şi rezultatele activităţii, propunând 

totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii, 

 Elaborează documentaţiile financiare necesare pentru depunerea şi realizarea de proiecte 

culturale în cadrul programelor de finanţare nerambursabile existente; 

 Întocmeşte pe baza strategiei, programelor de dezvoltare a activităţilor specifice din 

domeniul culturii şi a referatelor de necesitate emise de celelalte servicii şi 

compartimente, necesarul  anual de achiziţii; 

 Verifică proiectele, urmărind încadrarea acestora în prevederile bugetare legale;  

 Verifică bugetele alocate diferitelor tipuri de cheltuieli şi supune avizării conducerii 

instituţiei şi ordonatorului principal de credite devizele generale ale cheltuielilor 

respective; 

 Supune avizării conducerii instituţiei devizele generale ale investiţiilor ca urmare a 

rezultatelor de achiziţii publice pentru lucrările noi şi a celor modificate ca urmare a 

indexărilor legale cu încadrarea în limita valorică conform legislaţiei în vigoare, şi cu 

avizul prealabil al ordonatorului principal de credite; 

 Întocmeşte situaţii centralizatoare a necesarului de alocaţii bugetare cu privire la bugetul 

de venituri şi cheltuieli; 

 Centralizează toate datele legate de bugetul instituţiei, corelându-le cu datele din 

contabilitate pentru întocmirea bugetului viitor; 

 Asigură transmiterea către organul ierarhic superior a raportărilor cu privire la bugetul 

instituţiei; 

 Îşi însuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează obiectul de activitate specific şi 

instruieşte personalul Centrului cu privire la dispoziţiile legale existente şi prelucrează 

toate noutăţile din legislaţie referitoare la domeniul de activitate al angajaţilor Centrului; 

 Întocmeşte documentaţia cu privire la desfăşurarea procedurilor şi asigură derularea 

procedurilor, compară ofertele şi întocmeşte contractile; 

 Întocmeşte documentele necesare înscrierii cursanţilor la cursurile centrului şi 

documentele legate de cursuri şi finalizarea acestora; 

 Asigură evidenţa elevilor ce frecventează cursurile, întocmirea foilor matricole şi a 

tuturor celorlalte documente de studii şi eliberează documente de studii; 

 Colectează şi încasează taxele şcolare şi tarifele pentru realizarea unor spectacole şi 

prestări servicii sau pentru alt gen de manifestări cât şi tarifele pentru produsele 

valorificate de Centru;  

 Păstrează şi utilizează ştampilele şi sigiliile instituţiei; 

 Răspunde de întocmirea documentelor ce fac obiectul aprovizionării instituţiei cu resurse 

tehnice şi materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii şi asigurării condiţiilor optime 

de lucru; 

 Ţine evidenţa tehnico-operativă a obiectelor de inventar, mijloacelor fixe, materialelor, 



conform reglementărilor în vigoare; 

 Întocmeşte documentaţia cu privire la obiectele de inventar şi mijloacele fixe, uzate fizic 

şi moral şi propune demararea operaţiunilor de casare sau declasare; 

 Procură, în limitele necesarului aprobat, materialele administrativ-gospodăreşti, cu 

respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice; 

 Gestionează activele aflate în patrimonial instituţiei conform legislaţiei în vigoare; 

 Primeşte materialele care se aprovizionează, verifică cantităţile indicate în documentele 

care însoţesc şi controlează cât este posibil calitatea acestora; 

 Răspunde de depozitarea materialelor în bune condiţii pentru a se evita degradarea, 

respectându-se şi normele de protecţia muncii şi PSI; 

 Răspunde de arhivarea documentelor şi de păstrarea arhivei în bune condiţii; 

 Răspunde de înregistrarea, organizarea şi păstrarea documentelor ce alcătuiesc arhiva 

instituţiei; 

 Organizează activităţile de registratură şi corespondenţă, primirea şi înregistrarea tuturor 

documentelor interne sau dinafara instituţiei, prezentarea acestora conducerii instituţiei 

pentru repartizare sau semnare, asigură distribuirea şi expedierea acestora; 

 Redactează, înregistrează şi expediază corespondenţa şi întocmeşte mapa managerului şi 

repartizează documentele în interiorul Centrului; 

 Întocmeşte fişa activităţii zilnice a autoturismelor aflate în dotarea Centrului, urmărind 

încadrarea consumului de carburanţi în normativul de cheltuieli ale instituţiilor publice; 

 Ţine evidenţa, întocmeşte şi verifică corectitudinea completării ordinelor de deplasare 

dispuse de manager; 

 Verifică şi ţine evidenţa tuturor documentelor intrate sau ieşite din instituţie; 

 Ţine evidenţa delegaţiilor, foilor de drum şi orice alte documente necesare bunei 

desfăşurări a activităţii, cerute de şefii ierarhici superiori; 

 Organizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică; 

 Realizează și întocmește documentația cu privire la achiziții directe din catalogul 

electronic de achiziții publice;  

 Întocmeşte documentaţiile solicitate de Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină transmisă de conducerea instituţiei, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare; 

Art. 20. Serviciul administrare, promovare și valorificare a produselor și serviciilor 

cultural - artistice are următoarele atribuţii: 
 Redactează, înregistrează şi expediază corespondenţa şi întocmeşte mapa 

managerului şi repartizează documentele în interiorul Centrului; 

 Planifică şi coordonează activităţile administrative, curăţenie, protocol, 

corespondenţă; 

 Realizează zilnic revista presei şi întocmeşte dosarul cu evenimentele culturale 

apărute în presă; 

 Verifică şi ia măsuri de completare a condicii de prezenţă şi completează fişa de 

pontaj a angajaţilor Centrului; 

 Urmăreşte şi execută activitatea de exploatare şi reparare a mijloacelor de transport şi 

urmăreşte încadrarea în consumurile de combustibil normat al autoturismelor şi se 

ocupă de actele necesare parcului auto;   

 Verifică instalaţiile din spaţiile Centrului, notează defectele şi întocmeşte referate de 

necesitate a materialelor pentru reparaţii; 

 Organizează şi răspunde de întreţinerea şi curăţenia locurilor de muncă, a 

echipamentelor de birou, a spaţiului de desfăşurare a activităţii Centrului; 

 Participă la derularea procedurilor de implementare în bune condiţii a proiectelor şi 

programelor Centrului, 

 Participă la buna desfăşurare a tuturor etapelor de implementare a programelor şi 

proiectelor, 

 Se informează în permanenţă cu privire la accesarea fondurilor nerambursabile pentru 

domeniul cultural şi întocmeşte documentaţia necesară accesării acestor fonduri, 

 Colaborează cu partenerii din ţară şi de peste hotare în vederea elaborării şi 

promovării de proiecte culturale în cadrul cărora Centrul este beneficiar sau partener, 

 Iniţiază proiecte de promovare, conservare şi valorificare a Patrimoniului Cultural 

Naţional material şi imaterial, 



 Îşi îmbunătăţeşte permanent pregătirea profesională şi nivelul de cunoştinţe de 

specialitate şi participă la cursuri de instruire, seminarii, perfecţionări, 

 Organizează activităţi de promovare a serviciilor Centrului în vederea atragerii de 

venituri proprii, 

 Realizarea materialelor publicitare necesare serviciilor şi compartimentelor din cadrul 

Centrului, 

 Propune spre editare lucrări de specialitate, în format tipărit sau digital, cu scopul de a 

populariza cultura Judeţului Alba pe plan local, naţional şi internaţional, 

 Propune spre editare CD-uri şi DVD-uri cu produsele şi serviciile cultural-artistice ale 

instituţiei, în vederea atragerii de venituri proprii, promovarea şi valorificarea 

Patrimoniului Cultural Naţional, 

 Întocmeşte programe de sală, comunicări, referate şi studii de specialitate în vederea 

valorificării lor pe plan naţional şi internaţional, 

 Realizează arhiva instituţiei structurată pe domeniile foto, video, arhiva tipărită şi 

arhiva digitală, 

 Redactează materiale de presă sau materiale informative pentru relaţia cu presa, 

 Colaborează cu instituţii de profil din ţară şi de peste hotare, 

 Aplică mijloace de cercetare sondaje, chestionare privind activitatea instituţiei, 

 Asigură schimburile interinstituţionale în ceea ce priveşte publicaţiile de specialitate, 

 Organizează activitatea curentă a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, a Editurii 

,,Augustin Bena”, a Bibliotecii online ,,Augustin Bena”, precum şi a Mediatecii 

,,Augustin Bena”, 

 Realizează grafica materialelor de promovare necesare serviciilor şi 

compartimentelor din cadrul Centrului; 

 Realizează şi stochează informaţii pe hârtie, prin înregistrări foto, audio sau video sau 

pe orice alt tip de suport pentru arhivare şi promovare; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă 

cu prevederile legale. 

Art. 21. Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena” 

              (1) Este condus de un şef serviciu numit prin concurs organizat în conformitate 

cu prevederile legale. Acesta are următoarele responsabilităţi: 

 Propune spre aprobarea managerului proiectul planului de şcolarizare cu cursurile de 

formare în domeniul artelor şi meşteşugurilor; 

 Coordonează şi răspunde de activitatea serviciului din subordine; 

 Implementează şi actualizează Codul de control intern/managerial în serviciul pe care 

îl conduce; 

 Face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii claselor de arte şi meşteşuguri şi pentru 

restructurarea sau diversificarea ofertei culturale în vederea revitalizării, păstrării şi stimulării 

procesului de creaţie în toate domeniile artistice şi a meşteşugurilor; 

 Asigură elaborarea şi punerea în practică a proiectelor şi programelor de activitate ale 

serviciului; 

 Fundamentează şi propune spre aprobare structura spectacolelor, repertoriul şi 

desfăşurătorul manifestărilor culturale pe care le coordonează; 

 Evaluează în scris fiecare proiect al serviciului pe care îl conduce; 

 Concepe grafice de interasistenţă, ore deschise, audiţii muzicale, vizionări de 

spectacole, expoziţii, comunicări şi referate;  

 Face propuneri cu privire la nivelul taxelor de şcolarizare şi a taxelor de înscriere şi 

urmăreşte încasarea efectivă a acestora; 

 Răspunde în termenele stabilite la sarcinile venite în scris sau verbal de la şefii 

ierarhici superiori; 

 Răspunde de buna desfășurare a taberelor de creație organizate în spațiile proprii și în 

alte spații, 

 Întocmeşte fişele posturilor personalului din subordine şi le supune spre aprobare 

directorului-manager; 

 Evaluează personalul din subordine şi prezintă raportul de activitate anual sau de câte 

ori îi este solicitat de directorul-manager; 

 Accesează fonduri externe pentru proiectele şi programele serviciului pe care îl 

conduce; 



 Răspunde de resursele umane, materiale şi tehnice din serviciul pe care îl conduce; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager şi în 

concordanţă cu prevederile legale. 

             (2) Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena” are următoarele 

atribuţii: 

 Organizează în parteneriat cu instituţii locale şi primării cursuri de formare şi 

perfecţionare în domeniul meşteşugurilor tradiţionale; 

 Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații; 

 Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în 

spațiuile proprii și în alte spații; 

 Analizează şi stabileşte necesitatea deschiderii sau închiderii unor clase de meşteşuguri 

tradiţionale în funcţie de numărul de cursanţi şi de specificul zonei; 

 Concepe şi organizează activitatea de predare la clasă; 

 Analizează şi stabileşte programele analitice de studiu, obligatorii pentru fiecare 

meşteşug în parte; 

 Propune şefilor ierarhic superiori programul de activităţi culturale pentru întregul an 

şcolar; 

 Asigură frecvenţa elevilor la cursuri şi la toate activităţile specifice şi plata taxelor 

şcolare, acolo unde este cazul; 

 Asigură desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ şi a examenelor 

anuale şi de final de ciclu de învăţământ; 

 Realizează evidenţa documentelor şcolare, planuri de lecţii, încheierea situaţiei şcolare 

a elevilor, desfăşurarea activităţilor metodice planificate, întocmirea graficului prezenţei elevilor, 

etc.; 

 Asigură acordarea de atestate la finalizarea cursurilor, în domeniile în care s-au 

pregătit cursanţii; 

 Asigură condiţiile tehnice necesare desfăşurării spectacolelor; 

 Iniţiază proiecte de conservare şi promovare a meşteşugurilor şi ocupaţiilor 

tradiţionale; 

 Participă la toate acţiunile culturale organizate de instituţie şi la acţiuni de culegere şi 

arhivare a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale; 

 Identifică şi atrage surse de finanţare pentru acţiunile culturale organizate; 

 Asigură îndrumarea metodologică a artiştilor din alte instituţii; 

Iniţiază, organizează şi participă la acţiuni culturale  de nivel local, naţional şi 

internaţional specifice domeniului artelor; 

 Promovează cursanţii prin participarea la manifestări cultural-artistice;  

 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de 

specialitate, manifestări cultural-artistice;  

 Îndeplineşte orice alte sarcini pe care conducerea instituţiei le trasează, cu respectarea 

legilor în vigoare. 

Art. 22. Compartimentul promovare şi valorificare a produselor şi serviciilor 

cultural-artistice are următoarele atribuţii: 
 Participă la derularea procedurilor de implementare în bune condiţii a proiectelor şi 

programelor Centrului; 

 Participă la buna desfăşurare a tuturor etapelor de implementare a programelor şi 

proiectelor; 

 Se informează în permanenţă cu privire la accesarea fondurilor nerambursabile pentru 

domeniul cultural şi întocmeşte documentaţia necesară accesării acestor fonduri; 

 Colaborează cu partenerii din ţară şi de peste hotare în vederea elaborării şi promovării 

de proiecte culturale în cadrul cărora Centrul este beneficiar sau partener; 

 Iniţiază proiecte de promovare, conservare şi valorificare a Patrimoniului Cultural 

Naţional material şi imaterial; 

 Îşi îmbunătăţeşte permanent pregătirea profesională şi nivelul de cunoştinţe de 

specialitate şi participă la cursuri de instruire, seminarii, perfecţionări; 

 Organizează activităţi de promovare a serviciilor Centrului în vederea atragerii de 

venituri proprii; 

 Realizarea materialelor publicitare necesare serviciilor şi compartimentelor din cadrul 

Centrului; 



 Propune spre editare lucrări de specialitate, în format tipărit sau digital, cu scopul de a 

populariza cultura Judeţului Alba pe plan local, naţional şi internaţional; 

 Propune spre editare CD-uri şi DVD-uri cu produsele şi serviciile cultural-artistice ale 

instituţiei, în vederea atragerii de venituri proprii, promovarea şi valorificarea Patrimoniului 

Cultural Naţional; 

 Întocmeşte programe de sală, comunicări, referate şi studii de specialitate în vederea 

valorificării lor pe plan naţional şi internaţional; 

 Realizează arhiva instituţiei structurată pe domeniile foto, video, arhiva tipărită şi 

arhiva digitală; 

 Redactează materiale de presă sau materiale informative pentru relaţia cu presa; 

 Colaborează cu instituţii de profil din ţară şi de peste hotare; 

 Aplică mijloace de cercetare sondaje, chestionare privind activitatea instituţiei; 

 Asigură schimburile interinstituţionale în ceea ce priveşte publicaţiile de specialitate; 

 Organizează activitatea curentă a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, a Editurii 

,,Augustin Bena”, a Bibliotecii online ,,Augustin Bena”, precum şi a Mediatecii ,,Augustin 

Bena”; 

 Realizează grafica materialelor de promovare necesare serviciilor şi compartimentelor 

din cadrul Centrului; 

 Realizează şi stochează informaţii pe hârtie, prin înregistrări foto, audio sau video sau 

pe orice alt tip de suport pentru arhivare şi promovare; 

 Realizează sonorizări indoor pentru evenimentele cultural-artistice proprii sau ale 

partenerilor, în colaborare cu celelalte servicii din instituție; 

 Asigură buna vizibilitate și promovare a serviciilor și produselor instituției în mediul 

online (site-uri web, rețele de socializare, aplicații android și iOS); 

 Asigură buna desfășurare a activității de evaluare internă a proiectelor implementate, 

în colaborare cu serviciile și compartimentele instituției; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă 

cu prevederile legale. 

Art. 23. Serviciile şi compartimentele artistice: 

 Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba, 

 Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului 

Alba 

 Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba, 
               (1) Serviciile sunt conduse de câte un şef serviciu numit prin concurs organizat 

în baza legilor în vigoare, cu următoarele responsabilităţi: 

 Coordonează şi răspunde de activitatea serviciului şi de repertoriul muzical abordat, 

atât din punct de vedere calitativ, cantitativ, cât şi a drepturilor de autor şi conexe; 

 Elaborează şi ia parte la implementarea proiectelor şi programelor instituţiei; 

 Întocmeşte fişele posturilor personalului din subordine şi le supune spre aprobare 

managerului; 

 Propune nivelul de evaluare a personalului din subordine; 

 Prezintă Raportul de activitate şi orice alte documente ori de câte ori sunt solicitate de 

manager; 

 Fundamentează şi evaluează în scris fiecare proiect al serviciului pe care îl conduce; 

 Identifică şi accesează împreună cu compartimentul de specialitate surse de finanţare 

pentru proiectele şi programele serviciului pe care îl conduce; 

 Participă la schimburi culturale, ştiinţifice, artistice organizate de instituţii similare din 

ţară şi din străinătate; 

 Iniţiază şi coordonează proiecte de parteneriat cu alte instituţii sau cu ONG-uri 

culturale; 

 Iniţiază proiecte de educaţie artistică şi educaţie culturală a copiilor şi tinerilor din 

Judeţul Alba; 

 Asigură îndrumarea metodologică a formaţiilor artistice din judeţ; 

 Colaborează strâns cu celelalte servicii şi compartimente din instituţie; 

 Răspunde de resursele umane şi materiale din serviciul pe care îl conduce; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager. 

              (2) Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba are 

următoarele atribuţii: 



 Descarcă de sarcină etno-folclorică localităţile din judeţul Alba, prin angajaţii proprii 

sau în parteneriat cu specialişti din ţară; 

 Iniţiază şi contribuie la derularea de proiecte de conservare şi promovare a culturii 

tradiţionale; 

 Iniţiază, organizează şi participă la colaborări, schimburi culturale, ştiinţifice, artistice, 

organizate de instituţii de cultură din judeţ, ţară şi străinătate; 

 Iniţiază şi derulează proiecte cu caracter cultural-artistic, educativ, în organizare 

proprie sau în colaborare cu celelalte servicii şi compartimente; 

 Susţine iniţiative de experimentare a noi modalităţi de expresie artistică în strânsă 

corelare şi legătură cu programul minimal de acţiuni al Centrului; 

 Culege, valorifică şi pune în scenă material folcloric local şi naţional, românesc şi al 

etniilor din judeţul Alba; 

 Contribuie la producerea, editarea şi difuzarea de înregistrări video, precum şi alte 

produse culturale; 

 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de 

specialitate; 

 Prestează servicii culturale publice în judeţ, în ţară şi în străinătate; 

 Participă la toate manifestările cultural-artistice organizate de instituţie; 

 Asigură acordarea asistenţei metodice şi de specialitate pentru activităţile desfăşurate 

în aşezămintele culturale din judeţ, pentru instructorii şi coordonatorii formaţiilor artistice de 

amatori sau pentru orice alte instituţii sau organizaţii de profil; 

 Organizează evenimente cultural-artistice de promovare a culturii şi de educaţie a 

tinerilor; 

 Întreţinerea curentă şi curăţirea echipamentului din dotare (costume, încălţăminte, 

instrumente, accesorii etc.); 

 Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații; 

 Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în 

spațiuile proprii și în alte spații; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină transmisă de conducerea instituţiei, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

              (3) Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului 

Alba are următoarele atribuţii: 

 Organizează şi susţine concerte orchestral camerale, recitaluri de muzică de cameră, de 

muzică sacră şi orice gen de concerte care duc la realizarea obiectivelor Centrului; 

 Organizează programe şi proiecte ce vizează concerte, spectacole educative, 

concursuri, cursuri de măiestrie şi ateliere muzicale, audiţii muzicale, seminarii, colocvii etc.; 

 Realizează înregistrări audio-video în limita bugetului alocat sau prin atragerea de 

fonduri externe; 

 Iniţiază colaborări cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, cu instituţii publice, 

culte, ONG-uri, etc.; 

 Colaborează şi participă la toate programele şi proiectele Centrului;  

 Propune lista de artişti colaboratori în vederea bunei desfăşurări a activităţii Centrului; 

 Asigură legătura şi comunicarea cu artiştii angajaţi şi cu artiştii colaboratori înaintea, 

în timpul şi la încheierea activităţilor; 

 Asigură buna organizare a activităţii de repetiţii şi concerte a orchestrei de cameră şi 

evaluează în scris fiecare proiect; 

 Se îngrijeşte şi răspunde de buna păstrare a partiturilor, cărţilor, broşurilor, 

materialelor de orchestră şi a altor material din dotare; 

 Propune achiziţionarea de materiale muzicale, partituri, cărţi, broşuri, necesare bunei 

desfăşurări a activităţii; 

 Editează şi multiplică partituri aflate în domeniul public în vederea realizării activităţii 

Centrului; 

 Realizează dosarul de proiect sau program pentru fiecare activitate culturală 

desfăşurată;  

 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de 

specialitate; 

 Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații; 

 Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în 



spațiuile proprii și în alte spații; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la conducerea instituţiei şi 

în concordanţă cu prevederile legale. 

              (4) Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba are următoarele 

atribuţii: 

 Organizează şi susţine orice gen de manifestări culturale care duc la realizarea 

obiectivelor Centrului şi vizează activitatea compartimentului; 

 Organizează programe şi proiecte ce vizează concerte, spectacole educative, 

concursuri, cursuri de măiestrie şi ateliere muzicale, audiţii muzicale, seminarii, colocvii etc. de 

muzică de fanfară; 

 Realizează înregistrări audio-video în limita bugetului alocat sau prin atragerea de 

fonduri externe; 

 Iniţiază colaborări cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, cu instituţii publice, 

culte, ONG-uri, etc.;  

 Asigura buna organizare a activităţii de repetiţii şi concerte a fanfarei;  

 Se îngrijeşte şi răspunde de buna păstrare a partiturilor, cărţilor, broşurilor şi a altor 

materiale din dotarea fanfarei; 

 Propune achiziţionarea de materiale muzicale, partituri, cărţi, broşuri, necesare bunei 

desfăşurări a activităţii; 

 Editează şi multiplică partituri aflate în domeniul public în vederea realizării activităţii 

Centrului; 

 Realizează dosarul de proiect sau program pentru fiecare activitate culturală 

desfăşurată; 

 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de 

specialitate; 

 Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații; 

 Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în 

spațiuile proprii și în alte spații; 

 Întreţinerea curentă şi curăţirea echipamentului din dotare (instrumente şi costume); 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la conducerea instituţiei şi 

în concordanţă cu prevederile legale. 

 

CAPITOLUL VI – PATRIMONIUL 

 

Art. 24. Patrimoniul Centrului este alcătuit din bunuri, mijloace fixe, obiecte de inventar 

aflate în proprietatea publică a judeţului Alba, pe care le gestionează potrivit legii. 

Art. 25. Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, sponsorizări, 

precum şi prin preluarea în regim de comodat, donaţie sau prin transfer, cu acordul părţilor, de 

bunuri, din partea unor instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, a unor persoane 

juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară şi străinătate. 

Art. 26. Bunurile imobile aflate în administrare se gestionează potrivit dispoziţiilor legale 

în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie în vederea 

păstrării integrităţii acestora. 

Art. 27. Pentru funcţionarea în bune condiţii, Centrul poate dispune, în conformitate cu 

prevederile legale, de mijloace de transport, aparatură şi instrumentar pentru activitatea specifică, 

mijloace tehnice pentru imprimare şi multiplicare, costume şi instrumente pentru formaţii 

artistice. 

CAPITOLUL VII - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

 

Art. 28. Centrul are buget propriu de venituri şi cheltuieli care se aprobă de Consiliul 

Judeţean Alba.  

Art. 29. Finanţarea se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul 

Consiliului Judeţean Alba, precum şi din alte surse potrivit O.U.G. 118/2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, actualizată. 

Art. 30. Ministerul Culturii, alte autorităţi publice centrale şi autorităţile administraţiei 

publice locale pot susţine material şi financiar realizarea de programe şi proiecte ale Centrului. 

Art. 31. Veniturile proprii realizate provin din:  

 Taxe încasate de la cursurile de formare şi educaţie permanentă; 



 Taxe de înscriere la cursuri de măiestrie şi la concursuri; 

 Prestări servicii artistice, culturale şi/sau de divertisment; 

 Bilete de intrare la evenimentele organizate; 

 Comercializarea de obiecte de artă, de artizanat, obiecte meşteşugăreşti, tipărituri şi 

imprimări pe orice fel de suport realizate în cadrul Centrului; 

 Alte activităţi ce se încadrează în obiectul de activitate al Centrului. 

Art. 32. Veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru finanţarea proiectelor şi 

programelor cultural ale Centrului. 

 

CAPITOLUL VIII - DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 33. Regulamentul se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, eventualele 

modificări şi completări urmând aceeaşi procedură. 

Art. 34. (1) Salariaţii Centrului sunt obligaţi să cunoască şi să aplice prezentul 

Regulament; 

                (2) După aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba, şefii de servicii sunt 

obligaţi să prezinte Regulamentul subalternilor din serviciul pe care-l conduc. 

Art. 35. Modificarea sau completarea Regulamentului se face ori de câte ori este nevoie. 

Art. 36. Urmare a aprobării Regulamentului, compartimentul Resurse umane va actualiza 

fişele fiecărui post. 

Art. 37. Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale din domeniile de 

activitate specifice. 

Art. 38. Prezentul Regulament se aplică de la data aprobării lui de către Consiliul 

Judeţean Alba. 

                                     AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei,  

Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare şi funcţionare  

ale Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 76  din 28 martie 2018, cu modificările și 

completarile ulterioare și Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 161  din 28 iunie 2018 au 

fost aprobate și modificate Organigrama, Statul de funcţii și Regulamentul de organizare şi 

funcţionare ale Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.  

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, prin adresa nr. 1637 din 12 iulie 2018, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12174 din 12 iulie 2018, a solicitat 

modificarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, prin înființarea unui nou serviciu, în urma 

comasării a două compartimente și modificarea unor posturi, pentru buna funcțioare a 

activităților instituției. 

Luând în considereare prevederile art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind 

înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările si 

completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează 

aşezămintele culturale, instituţii publice, aprobă pentru acestea, regulamentele de organizare şi 

funcţionare și statul de funcţii. 

Se impune modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de 

Cultură „Augustin Bena” Alba, în sensul stabilirii de atribuții în domeniul de activitate a noului 

serviciu înființat, Serviciul Administrare, Promovare și valorificare a produselor și serviciilor 

cultural – artistice precum și atribuții ale Compartimentului Financiar- contabil. 

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 și 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. 212 din 16 iulie 2018.          

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                                                                                         

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr.14379/16 iulie 2018  

 

     

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei,  

Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare şi funcţionare  

ale 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”. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 76  din 28 martie 2018, cu modificările și 

completarile ulterioare și Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 161  din 28 iunie 2018 s-au 

aprobat și modificat Organigrama, Statul de funcţii și Regulamentul de organizare şi funcţionare 

ale Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.  

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba a solicitat, prin adresa nr. 1637 din 12 iulie 

2018,  înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr.12.174 din 12 iulie 2018 

aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările 

ulterioare, ”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.” 

Pentru eficientizarea activității Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba și îndeplinirea 

tuturor activitățiilor și atribuțiilor prevăzute de legislația specifică în domeniu s-au solicitat 

următoarele modificări: 

- mutarea unui post ocupat de referent de specialitate din cadrul Compartimentului 

Administrativ în cadrul Compartimentului Financiar- contabil, 

- comasarea Compartimentului Administrativ cu Compartimentul Promovare și 

valorificare a produselor și serviciilor cultural – artistice și înființarea Serviciului Administrare, 

Promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural – artistice, 

- înființarea unui post de șef serviciu gradul I la serviciul nou înființat, Serviciului 

Administrare, Promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural – artistice, 

- desființarea unui post vacant de butafor treapta II din cadrul Serviciului Școala de arte si 

meșteșuguri „Augustin Bena” Alba.  

Numărul de posturi aprobate rămâne neschimbat prin propunerea de modificare a 

structurii organizatorice a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. 

Atribuțiile compartimentelor comasate: Compartimentul Administrativ și compartimentul 

Compartimentul Promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural – artistice vor fi 

preluate de către Serviciul Administrare, Promovare și valorificare a produselor și serviciilor 

cultural – artistice. 

 



 

De asemenea atribuțiile aferente postului de referent de specialitate în cadrul 

Compartimentului administrativ vor fi preluate de Compartimentul Financiar- contabil, unde 

postul a fost mutat. 

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 

Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului 

de Cultură „Augustin Bena” Alba, înregistrat cu nr. 212 din 16 iulie 2018. 

 

 

Şef birou,  

Horaţiu Zaharia Suciu 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Întocmit, 

Nicoleta Iuliana Mihalțan 



ROMÂNIA 
 

 
 

 
 

 
-  monument istoric, 

, str. Lucian Blaga, nr. 24, ap. 6,  
înscris în CF nr. 71495-C1-U1 . 1645/VI 

 
 

iulie 2018; 
 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive 
-  monument istoric, , str. Lucian Blaga, 

nr. 24, ap. 6, 1495-C1-U1  cu nr. cad. 1645/VI;  
- raportul de specialitate nr. 14411/16 iul

din cadrul aparatului d  
- adresa nr. 850/12 iulie 2018, a ei e  la 

13163/12 iulie 2018; 
Având în vedere prevederile: 
- art. 91 alin. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 

; 
- Legii nr. 422/2001 

; 
- art. 1730 urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

 
- Ordinului nr. 2314/2004 al  privind aprobarea Listei 

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

 
 

 
 
 Art. 1. 
imobilului situat administrativ , 
înscris în CF nr. 71495-C1-  de 
100 mp., proprietar CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN S.A. monument 
istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 555, cod AB-II-m-B-00344, conform 

 
Art. 2. 

n Alba. 
 

    AVIZAT 
 

                                  ION DUMITREL                Vasile BUMBU          
 
 
 
Înregistrat cu nr. 213 
Alba Iulia, 16 iulie 2018 

































ROMÂNIA 
 

CONSILIUL JU  
 

 
 
 
 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 
-  
 

înscris în CF nr. 71495-C1-  
 
 

 
 
imobilului -  monument istoric, , str. Lucian Blaga, nr. 24, ap. 6, 

-C1-  
 Prin adresa nr. 850/12 iul
nr. 13163/12 iul
de CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN S.A.
imobilului, situat admini , 
înscris în CF nr. 71495-C1-  
 CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN S.A are calitatea de proprietar în 
imobilului conform extrasului CF 71495-C1- , apartament în 

 fiind situat administrativ în municipiul , str. Lucian Blaga, 
a, înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 555, cod AB-II-

m-B-00344, acesta exprimându-  
 Prin adresa nr. 850/12 iulie 2018 , 

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

, potrivit 

i ale art. 41 alin. 1 din 
,  dreptul 

, 
nr. 213 din 16 iulie 2018. 

 
 
 

 
 

ION DUMITREL                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
 

 
IULUI 

Nr. 14411/16 iulie 2018 
 
 

RAPORT  
-  
 

înscris în CF nr. 71495-C1-U1  
 

 CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN S.A.
situat administrativ în str. Lucian Blaga, nr. 24, 

-C1- , prin adresa 
 Alba cu nr. 850/12 iul

vânzare a imobilului respectiv. Imobilul apartament, este înscris în CF nr. 71495-C1-
cu nr. cad. 1645/VI,  de 100 mp.  este înscris în Lista Monumentelor 
Istorice 2015, nr. crt. 555, cod AB-II-m-B-00344. 
 Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea 

 

. 
 art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 

, 

alin. 7, acest 
. Prin 

. 

 

prezentat, prin urmare propun adoptarea proiectului de 
art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a 

, potrivit 
Legii nr. 422/2001, 

ulterioare. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ioan BODEA 

 
 

Paul Silviu TODORAN 
 
 
 
             
Întocmit, Ghilea Florin 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenţei 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba  

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba; 

- rapoartele de specialitate nr. 11850/14 iunie 2018 şi nr. 14723/19 iulie 2018 ale 

Direcției juridică și relații publice din cadrul Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 66884/6 iulie 2018 a Primăriei municipiului Alba Iulia înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14407/16 iulie 2018; 

Ţinând cont de prevederile:  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 145/25 august 2016 privind nominalizarea 

consilierilor judeţeni care vor face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

Judeţului Alba; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind validarea 

desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 132/31 mai 2018 privind alegerea unui 

vicepreședinte al Consiliului Județean Alba; 

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; 

- art. 17 - 19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

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

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Constată încetarea calității de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Alba, deținută de domnul Marius Nicolae HAȚEGAN din partea Partidului Național Liberal.  

Art. 2. Nominalizează în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Alba, pe domnul consilier judeţean Nicolae ALBU din partea Partidului Național Liberal.  

Art. 3. Validează desemnarea domnului consilier judeţean Nicolae ALBU din partea 

Partidului Național Liberal în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Alba.  

Art. 4. Constată încetarea calității de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Alba, deținută de domnul Ioan VODĂ - şef serviciu Poliţia locală Alba Iulia.  

Art. 5. Validează desemnarea domnului Daniel Ioan ILCU - director executiv, Direcţia 

Poliția locală Alba Iulia, în calitate de reprezentant de drept în cadrul Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Alba.  

Art. 6. Membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba vor proceda la alegerea 

unui nou președinte. 



Art. 7. Ca urmare a modificărilor la care am făcut trimitere mai sus, componența 

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

Președinte:  …………………..   - consilier judeţean 

Membri:  Ioan-Sorin CIOANCĂ - comisar șef de poliție, împuternicit să 

      îndeplinească atribuțiile de șef inspectorat în cadrul 

      Inspectoratului de Poliție Județean Alba 

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

      Corpului Național al Polițiștilor 

Monica POPESCU  - subprefectul Județului Alba 

 Tudor PONORAN   - consilier judeţean 

Simone ALBANI-ROCCHETTI - consilier judeţean 

Nicolae ALBU  - consilier judeţean  

 Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean 

 Nicolae LUCA  - consilier judeţean  

Gheorghe FENEȘER - consilier județean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 

 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

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

     „Avram Iancu” Alba 

 Cornel OPRIȘA  - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de  

     Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 Daniel Ioan ILCU  - director executiv, Direcţia Poliția locală Alba Iulia. 

 

Art. 8. Prevederile art. 2-6 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 

septembrie 2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de 

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

Art. 9. 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, Primăriei 

municipiului Alba Iulia, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, domnului Marius Nicolae 

Hațegan, domnului Nicolae Albu, domnului Ioan Vodă, domnului Daniel Ioan Ilcu, Direcției 

juridică şi relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                  AVIZAT 

                 PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 174 

Alba Iulia, 19 iulie 2018 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței  

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

 

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

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

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

funcționarea Poliției Române. 

 Scopul principal al autorității teritoriale de ordine publică constă în asigurarea bunei 

desfășurări și sporirii eficienței serviciului polițienesc din județul (unitatea administrativ-

teritorială) în care funcționează. 

 Mandatul membrilor autorității teritoriale de ordine publică este valabil până în 

următoarele alegeri locale pentru consiliul județean, urmând ca după alegerile locale să fie 

desemnată o altă componentă, pentru o perioadă de 4 ani. 

 Desemnarea nominală a membrilor autorității teritoriale de ordine publică este validată de 

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

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

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

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

Consiliului Județean Alba, se impune modificarea acestei hotărâri. 

 Desemnarea consilierilor județeni în autoritatea teritorială de ordine publică a Județului 

Alba a fost făcută inițial cu respectarea ponderii și proporționalității numărului de mandate 

deținute de către fiecare partid politic reprezentat în componența Consiliului Județean Alba. 

Numărul de mandate deținute de partidele politice în componența Consiliului Județean Alba este 

următoarea: Partidul Național Liberal – 19 mandate, Partidul Social Democrat – 9 mandate, 

Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – 3 mandate și Partidul Mișcarea Populară – 2 

mandate. 

 În aceste condiții reprezentarea politică în Autoritatea teritorială de ordine publică a 

Județului Alba, conform mandatelor deținute a fost stabilită a fi următoarea: Partidul Național 

Liberal – 3 consilieri județeni, Partidul Social Democrat – 2 consilieri județeni, Partidul Alianța 

Liberalilor și Democraților împreună cu Partidul Mișcarea Populară – 1 consilier județean. 

 Luând act de opţiunea domnului Marius Nicolae Haţegan pentru funcţia de vicepreşedinte 

al Consiliului Judeţean Alba, întrucât locul vacant revine Partidului Naţional Liberal, urmează a 

fi validată propunerea privind validarea domnului consilier judeţean Nicolae Albu, în calitate de 

membru al Autorităţii teritoriale de ordine publică a Județului Alba. 

 Primăria municipiului Alba Iulia prin adresa nr. 66884/6 iulie 2018 înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14407/16 iulie 2018, ne aduce la cunoştinţă faptul 

că domnul  Daniel Ioan ILCU a fost numit în funcţia de director executiv al Direcţiei Poliția 

locală Alba Iulia, motiv pentru care acesta va dobândi calitatea de membru de drept al Autorității 

Teritoriale de ordine Publică Alba. 

 Raportat la 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 nominalizarea consilierilor județeni care vor face parte 

din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba, înregistrat cu nr. 174/19 iulie 2018. 

 

PREȘEDINTE 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Direcţia juridică şi relaţii publice 

Nr. 11850/14 iunie 2018 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

 

 

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

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

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

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

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

promovarea intereselor comunității în scopul asigurării unui climat de siguranță și securitate 

publică. 

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

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

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

organizarea și funcționarea Poliției Române și ale Regulamentului de organizare și 

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

scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului polițienesc din unitatea 

administrativ-teritorială în care funcționează. 

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

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

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

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

consiliul județean; 3 reprezentanți ai comunității desemnați de președintele consiliului 

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

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

 

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

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

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

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

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

Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba următorii consilieri județeni: 

Domnul consilier județean Tudor PONORAN - Partidul Național Liberal; 

Domnul consilier județean Claudiu Vasile RĂCUCI - Partidul Național Liberal; 

Domnul consilier județean Dumitru FULEA - Partidul Național Liberal; 

Domnul consilier județean Ioan FLOREA - Partidul Social Democrat; 

Domnul consilier județean Dorin Gheorghe SANDEA - Partidul Social 

Democrat; 

Domnul consilier județean Gheorghe FENEȘER - Partidul Alianța Liberalilor și 

Democraților; 

 

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

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

următoarea componența: 

Președinte: Dumitru FULEA - consilier județean 

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

comanda Inspectoratului de Poliție al 

Județului Alba 



 Ioan Ilie ILEA - comisar șef de poliție în rezervă, 

reprezentant al Corpului Național al 

Polițiștilor 

 Tudor PONORAN - consilier județean 

 Claudiu Vasile 

RĂCUCI 

- consilier județean 

 Ioan FLOREA - consilier județean 

 Dorin Gheorghe 

SANDEA 

- consilier județean 

 Gheorghe FENEȘER - consilier județean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 

 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae 

URSALEȘ 

- reprezentant al comunității 

 Felician ITU - inspector șef, Inspectoratul Județean de 

Jandarmi ”Avram Iancu” Alba 

 Dorel SOFICA - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență ”Unirea” al Județului Alba 

 Ioan VODĂ - șef serviciu, Poliția Locală Alba Iulia 

 

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

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, prin: 

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

modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

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

modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba și 

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

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

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

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

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

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

domnului consilier județean Feneșer Gheorghe; 

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

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

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

domnului consilier județean Feneșer Gheorghe și modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

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

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

Ioan; 

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

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

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

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

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

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

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

modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

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

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

Județului Alba a domnului consilier județean Florea Ioan. 

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

componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba. 

 

Mandatul membrilor autorității teritoriale de ordine publică este valabil până la 

următoarele alegeri locale pentru Consiliul Județean Alba. 

 



Luând în considerare faptul că domnul consilier judeţean Marius Nicolae Haţegan a fost 

ales şi a optat pentru funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba se va constata 

încetarea calității de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, deținută de 

acesta. 

În aceste condiții, locul domnului consilier judeţean Marius Nicolae Haţegan va fi luat de 

domnul Nicolae Albu, în calitate de membru şi reprezentant al Partidului Naţional Liberal. 

 

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

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

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

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

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

 nominalizării în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Alba, a domnului consilier județean ALBU Nicolae din partea Partidului Naţional Liberal 

 validării desemnării domnului consilier județean ALBU Nicolae din partea 

Partidului Naţional Liberal în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Alba 

 alegerea unui nou președinte al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba de 

către membrii acestei autorităţi, în conformitate cu prevederile art. 6  din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 

787/2002 
 

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

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

hotărâre nr. 174/2018 privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

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

 

Director executiv 

Liliana NEGRUŢ 

 

 

 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Direcţia juridică şi relaţii publice 

Nr. 14723/19 iulie 2018 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

 

 

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

raportul de specialitate nr. 11850/14 iunie 2018, aferent proiectului de hotărâre nr. 174/2018 

privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, 

ţinând cont de adresa nr. 66884/6 iulie 2018 a Primăriei municipiului Alba Iulia înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14407/16 iulie 2018 se impune modificarea 

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba. 

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

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

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

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

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

 constatării încetării calității de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Alba, deținută de domnul Ioan VODĂ - şef serviciu Poliţia locală Alba Iulia 

 validării desemnării domnului Daniel Ioan ILCU - director executiv, Direcţia 

Poliția locală Alba Iulia, în calitate de reprezentant de drept în cadrul Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Alba 

 

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

raport de specialitate componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, va 

fi următoarea: 

Președinte:  …………………..   - consilier judeţean 

Membri:  Ioan-Sorin CIOANCĂ - comisar șef de poliție, împuternicit să 

      îndeplinească atribuțiile de șef inspectorat în cadrul 

      Inspectoratului de Poliție Județean Alba 

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

      Corpului Național al Polițiștilor 

Monica POPESCU  - subprefectul Județului Alba 

 Tudor PONORAN   - consilier judeţean 

Simone ALBANI-ROCCHETTI - consilier judeţean 

Nicolae ALBU  - consilier judeţean  

 Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean 

 Nicolae LUCA  - consilier judeţean  

Gheorghe FENEȘER - consilier județean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 

 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

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

     „Avram Iancu” Alba 

 Cornel OPRIȘA  - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de  

     Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 Daniel Ioan ILCU  - director executiv, Direcţia Poliția locală Alba Iulia. 

 

 



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

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

hotărâre nr. 174/19 iulie 2018 privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine 

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

 

 

Director executiv 

Liliana NEGRUŢ 

 

 

 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

Vasile BUMBU 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă gratuită instituit în favoarea  

Asociaţiei „Agenţia Locală a Energiei Alba”- ALEA, cu destinaţia de sediu  

şi instituirea dreptului de administrare în favoarea Serviciului Public Judeţean  

Salvamont - Salvaspeo Alba, asupra imobilului situat administrativ  

în municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 9, judeţul Alba 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de 

folosinţă gratuită instituit în favoarea Asociaţiei „Agenţia Locală a Energiei Alba”- ALEA, cu 

destinaţia de sediu şi instituirea dreptului de administrare în favoarea Serviciului Public Judeţean 

Salvamont - Salvaspeo Alba, asupra imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Trandafirilor, nr. 9, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate comun nr. 14639/18 iulie 2018 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei juridic[ şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 241/10.07.2018 a Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo 

Alba, înregistrată la registratura  Consiliului Județean Alba cu nr. 14282/13 iulie 2018.   

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 98/2018 privind aprobarea dării în folosinţă 

gratuită Asociaţiei „ Agenţia locală a energiei Alba”- ALEA a imobilului situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 9, cu destinaţia de sediu; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 74/2008 privind aprobarea dării în folosinţă 

gratuită Asociaţiei „ Agenţia locală a energiei Alba”- ALEA şi „Alba-Manche Impreuna” a 

imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str Trandafirilor nr. 9, cu destinaţia de 

sediu; 

- Contractului de comodat nr. 7465-6709/16 aprilie 2018 încheiat între  Consiliul 

Judeţean Alba şi Asociaţia „Agenţia Locală a Energiei Alba-Alea”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi alin. 4 lit. a, art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 12 alin. 5 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 861, 867- 870 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. (1) Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită instituit în favoarea 

Asociaţiei „Agenţia Locală a Energiei Alba” - ALEA asupra imobilului situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 9, judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba, 

înscris în CF nr. 3008, Alba Iulia, nr. top 1039/2/17 având suprafaţa construită de 75,39 mp şi 

suprafaţă utilă de 118,29 mp., cu destinaţia de sediu.  



(2) Se revocă Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 98/2018 privind 

aprobarea dării în folosinţă gratuită Asociaţiei „Agenţia locală a energiei Alba”- ALEA a 

imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 9, cu destinaţia de 

sediu.  

(3) Încetează Contractul de comodat nr. 7465-6709/16 aprilie 2018 încheiat între  

Consiliul Judeţean Alba şi Asociaţia „Agenţia Locală a Energiei Alba” - ALEA. 

Art. 2. Se aprobă instituirea dreptului de administrare în favoarea Serviciului Public 

Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba, asupra imobilului situat administrativ în municipiul Alba 

Iulia, str. Trandafirilor, nr. 9, judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba, înscris în CF nr. 

3008 Alba Iulia, nr. top 1039/2/17, nr. top 1037/2/17 şi nr. top 1039/1/17 în suprafaţă totală de 

338 mp (clădire şi teren aferent), suprafaţă construită 135,93 mp, pe o perioadă de 5 ani. 

Art. 3. Predarea - preluarea imobilului care face obiectul prezentei hotărâre, se face pe 

bază de protocol.  

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. 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 

„Agenţia Locală a Energiei Alba” - ALEA, Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo 

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. 215  

Alba Iulia, 18 iulie 2018 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă 

gratuită instituit în favoarea Asociaţiei „Agenţia Locală a Energiei Alba”- ALEA, cu 

destinaţia de sediu şi instituirea dreptului de administrare în favoarea  

Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba, asupra imobilului  

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 9, judeţul Alba 

 

 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează retragerea dreptului de folosinţă gratuită 

asupra unei părţi din clădirea bunului imobil din str Trandafirilor, nr. 9, municipiul Alba Iulia şi 

instituirea dreptului de administrare asupra întregului imobil (clădire şi teren), proprietate privată 

a Judeţului Alba, în favoarea Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba.  

Imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 9 este 

proprietate privată a Judeţului Alba. O parte din clădire a fost dată în folosinţă gratuită Asociaţiei 

„Alba-Manche Împreună”, pe o perioadă de 10 ani, care a expirat în 15 aprilie 2018, iar o altă 

parte a fost dată în folosinţă gratuită Asociaţia „Agenţia Locală a Energiei Alba” – ALEA până 

în aprilie 2018, când s-a semnat un nou contract de  comodat, în baza Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 98/2018, în urma solicitării acestei asociaţii.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 135/14 aprilie 2017 s-a aprobat 

constituirea dreptului de amdinistrare asupra  imobilului „Centrală termică” din strada Nicolae 

Titulescu nr. 9, proprietate publică a Judeţului Alba, în favoarea Serviciului Public Județean 

Salvamont - Salvaspeo Alba, insituţie cu personalitate juridică înfiinţată sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Alba. Întrucât imobilul „Centrala termică” se renovează şi se construiesc 

noi spaţii de depozitare şi garaje, pentru a se încadra în parametrii tehnici de funcţionare a unui 

serviciu specific de acest gen, Serviciul Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba nu dispune 

de nici un spaţiu de birouri, în care să  îşi desfăşoare activitatea curentă. 

Această instituţie solicită prin adresa nr. 241/10 iulie 2018, înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14282/13 iulie 2018, instituirea dreptului de administrare asupra 

imobilului din str. Trandafirilor, nr. 9, Alba Iulia, proprietate privată a Judeţului Alba, în vederea 

desfăşurării activităţilor administrative, până la finalizarea reabilitării sediului instituţiei, din str. 

Mihai Viteazu, nr. 2, Alba Iulia.   

 Având în vedere necesitatea utilizării acestui imobil ca spaţiu pentru desfăşurarea 

activităţii curente a Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Alba, propun aprobarea 

retragerii dreptului de folosinţă gratuită asupra suprafeţei utile totale de 118,29 mp Asociaţiei  

ALEA şi instituirea dreptului de administrare asupra întregului imobil, clădire şi teren aferent, 

proprietate privată a Judeţului Alba, în favoarea  Serviciului Public Judeţean Salvamont-

Salvaspeo Alba, pe o perioadă de 5 ani. În consecinţă, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

98/2018 îşi încetează efectele. 

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. 215 din iulie 2018. 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 14639/18.07.2018 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă 

gratuită instituit în favoarea Asociaţiei „Agenţia Locală a Energiei Alba”- ALEA, cu 

destinaţia de sediu şi instituirea dreptului de administrare în favoarea  

Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba, asupra imobilului  

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 9, judeţul Alba 

 

 

 

Conform art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Consiliile locale şi consiliile judeţene 

hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după 

caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori 

să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea 

bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.”  

 Imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 9 este 

proprietate privată a Judeţului Alba.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 74/2008, s-a aprobat darea în folosinţă 

gratuită Asociaţiei „Agenţia Locală a Energiei Alba” – ALEA şi Asociaţiei „Alba-Manche 

Împreună”, astfel: 

 Suprafaţa utilă totală de 82,11 mp din imobilul situat adminsitrativ în municipiul 

Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 9, înscrisă în CF nr. 3008 Alba Iulia, nr, top 

1037/2/17 - proprietate privată a Judeţului Alba, a fost dată în folosinţă gratuită 

Asociaţiei „Alba-Manche Împreună”, pe o perioadă de 5 ani, perioadă care s-a 

prelungit cu încă 5 ani şi care, conform contractului de comodat nr. 4484-2/2008, a 

expirat în 15 aprilie 2018. Conform protocolului de predare-primire nr. 3-

13409/2018, Asociaţia „Alba-Manche Împreună”a predat Consiliului Judeţean Alba 

suprafaţa din imobil pentru care a fost constituit  dreptul de folosinţă gratuită în 

favoarea Asociaţiei „Alba-Manche Împreună”,.  

 Suprafaţa utilă totală de 118,29 mp din imobilul situat adminsitrativ în municipiul 

Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 9, înscrisă în CF nr. 3008 Alba Iulia, cu nr. top. 

1039/2/17, a fost dat în folosinţă gratuită Asociaţia „Agenţia Locală a Energiei 

Alba” – ALEA, cu destinaţia de sediu, pe o perioadă de 5 ani. În acest sens, s-a 

încheiat  contractul de comodat nr. 4483-8/02.04.2008, care a fost prelungit prin 

Actul Adiţional nr.1-4552/2013 pentru încă 5 ani.  În urma solicitării acestei 

asociaţii responsabile cu promovarea dezvoltării energetice durabile a judeţului 

Alba, creată prin fonduri europene, prin Programul „Intelligent Energy Europe”, 

Consiliul Judeţean Alba fiind membru fondator, s-a aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 98/2018 darea în folosinţă gratuită Asociaţia „Agenţia 

Locală a Energiei Alba” – ALEA pentru încă 5 ani şi s-a semnat un nou contract de  

comodat. 

Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, este un serviciu public de interes 

judeţean, cu personalitate juridică înfiinţat sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba şi are ca 

obiect de activitate coordonarea activității de prevenire a accidentelor montane, de salvare în 

munți a persoanelor accidentate și a bolnavilor și coordonarea activității de prevenire a 

accidentelor și de salvare în mediul subteran speologic. Serviciul Public Județean Salvamont– 

Salvaspeo Alba a fost înființat prin preluarea structurii și a patrimoniului Serviciului Public 

Județean Salvamont Alba , cu obligativitatea păstrării destinației și funcționalității acestuia. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 134/14 aprilie 2017 s-a aprobat constituirea 

dreptului de administrare asupra imobilului „Centrala termică” în suprafaţă de 101 mp, 



proprietate publică a Judeţului Alba, cu destinaţia de sediu. Întrucât imobilul „Centrala termică” 

se renovează şi se construiesc noi spaţii de depozitare şi garaje, pentru a se încadra în parametrii 

tehnici de funcţionare a unui serviciu specific de acest gen, Serviciul Public Judeţean Salvamont- 

Salvaspeo Alba nu dispune de nici un spaţiu de birouri, în care să  îşi desfăşoare activitatea 

curentă. 

Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba solicită prin adresa nr. 

241/10.07.2018, înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Alba sub nr. 14282/13.07.2018, 

instituirea dreptului de administrare asupra imobilului din str. Trandafirilor, nr. 9, Alba Iulia, 

proprietate privată a Judeţului Alba, în vederea desfăşurării activităţilor administrative, până la 

finalizarea reabilitării sediului instituţiei, din str. Mihai Viteazu, nr. 2, Alba Iulia.   

Conform prevederilor art. 861 alin. 3 din Legea 287/2009 Codul Civil, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, „ în condițiile legii, bunurile proprietate publică pot fi 

date în administrare sau folosință gratuită și pot fi concesionate sau închiriate”, iar potrivit 

prevederilor art. 867 alin.1 din același act normativ„dreptul de administrare se constituie prin 

hotărâre a Guvernului, a consiliilor județene sau, după caz, a consiliilor locale”. 

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, se propune aprobarea retragerii dreptului de 

folosinţă gratuită cu destinaţia de sediu Asociaţiei „Agenţia Locală a Energiei Alba” - ALEA 

asupra imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr.9, proprietate 

privată a Judeţului Alba, înscris în CF nr. 3008, Alba Iulia, nr. top 1039/2/17 având suprafaţa 

construită de 75,39 mp şi suprafaţă utilă de 118,29 mp şi instituirea dreptului de administrare în 

favoarea Serviciului Public Judeţean Salvamont- Salvaspeo Alba, asupra imobilului situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 9, proprietate privată a Judeţului 

Alba, înscris în CF nr. 3008, Alba Iulia, nr.top 1039/2/17, nr. top 1037/2/17 şi nr. top 1039/1/17 

în suprafaţă totală de 338 mp ( clădire şi teren aferent), suprafaţă construită 135,93 mp, pe o 

perioadă de 5 ani. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 98/2018 îşi încetează efectele. 

Predarea– preluarea imobilului menționat se face pe bază de protocol, iar Contractul de 

administrare se va încheia conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 111/27 

iunie 2013 privind aprobarea Contractului- cadru de administrare și a Contractului- cadru de 

folosință cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate publică/privată a județului Alba, asupra 

cărora au fost constituite drepturi de administrare sau de folosință cu titlu gratuit. 

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, va permite o bună 

gestionare a imobilului menţionat, proprietate privată a Judeţului Alba şi asigurarea desfăşurării 

activităţilor curente a Serviciului Public Judeţean Salvamont- Salvaspeo Alba.   

 

 

DIRECTOR EXECUTIV   DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA          Liliana NEGRUŢ 

 

 

 

 

                  Şef Serviciu 

             Paul Silviu Todoran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Andreea Maria BABIN 





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 II al anului 2018 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna iulie 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 II al anului 2018; 

- raportul de specialitate nr. 14653 din 18 iulie 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 administraţiei publice locale,  republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

si 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 II 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 II 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 II 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. 

 

               AVIZAT 

      PREŞEDINTE,    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

                  Ion DUMITREL                                                Vasile BUMBU                                                                                 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 216 

Alba Iulia, 18 iulie 2018 



 Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  Consiliului 

Judeţean Alba nr. 216 din 18 iulie 2018 

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI ALBA 

PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2018 

    
 

    lei 

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi 

anuale 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Execuţie la 

30.06.2018 

VENITURILE SECȚIUNII DE 

FUNCŢIONARE 

000102 231,583,990 130,798,550 126,412,426 

I.  VENITURI CURENTE 0002 144,784,990 86,398,550 86,320,768 

A.  VENITURI FISCALE 0003 145,586,700 86,827,260 86,868,397 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  ŞI 

CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA 

PERSOANE FIZICE 

0006 49,700,000 31,256,000 33,370,848 

Cote şi sume defalcate din impozitul pe 

venit 

0402 49,700,000 31,256,000 33,370,848 

A2.  IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI 

ŞI SERVICII 

0010 95,886,700 55,571,260 53,497,549 

Sume defalcate din TVA 1102 93,972,000 54,351,000 52,442,000 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 

utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de 

activităţi 

1602 1,914,700 1,220,260 1,055,549 

B.   VENITURI NEFISCALE 

(0013+0014) 

0012 -801,710 -428,710 -547,629 

B1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 330,000 174,000 87,322 

Venituri din proprietate 3002 330,000 174,000 87,322 

B2.  VÂNZARI DE BUNURI ŞI 

SERVICII 

0014 -1,131,710 -602,710 -634,951 

Venituri din prestări servicii şi alte 

activităţi 

3302 1,500,000 875,000 782,367 

Amenzi, penalităţi şi confiscări 3502 105,000 50,000 5,249 

Diverse venituri 3602 117,000 60,000 47,433 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 

pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a 

bugetului local (cu semnul minus) 

370203 -2,853,710 -1,587,710 -1,470,000 

IV.  SUBVENŢII 0017 86,799,000 44,400,000 40,091,658 

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

0018 86,799,000 44,400,000 40,091,658 

Subvenţii de la bugetul de stat 4202 86,799,000 44,400,000 40,091,658 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE 

FUNCŢIONARE 

5002 231,583,990 130,798,550 107,247,087 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 5102 19,425,930 11,959,000 10,058,565 

CHELTUIELI CURENTE 5102.01 19,425,930 11,959,000 10,058,997 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5102.10 13,485,000 7,503,000 6,489,189 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5102.20 5,802,930 4,318,000 3,506,794 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5102.55 31,000 31,000 18,896 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 5102.59 107,000 107,000 44,118 

TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN 

ANII PRECEDENŢI RECUPERATE ÎN 

ANUL CURENT 

5102.84 0 0 -432 



Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate 

în anul curent 

5102.8501 0 0 -432 

Autorităţi executive şi legislative 510201 19,425,930 11,959,000 10,058,565 

Autorităţi executive 51020103 19,425,930 11,959,000 10,058,565 

Alte servicii publice generale 5402 3,257,500 1,717,100 1,491,130 

CHELTUIELI CURENTE 5402.01 3,257,500 1,717,100 1,500,774 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5402.10 1,132,500 556,500 516,366 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5402.20 470,000 224,100 131,408 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

5402.51 1,655,000 936,500 853,000 

TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN 

ANII PRECEDENŢI RECUPERATE ÎN 

ANUL CURENT 

5410.84 0 0 -9,644 

Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate 

în anul curent 

5408501 0 0 -9,644 

Servicii publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor 

540210 1,655,000 936,500 853,000 

Alte servicii publice generale 540250 1,602,500 780,600 638,130 

Tranzacţii privind datoria publică şi 

împrumuturi 

5502 2,253,700 1,184,700 1,006,152 

CHELTUIELI CURENTE 5502.01 2,253,700 1,184,700 1,006,152 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5502.20 200,000 100,000 64,112 

TITLUL III DOBÂNZI 5502.30 2,053,700 1,084,700 942,040 

Apărare 6002 331,000 207,000 117,121 

CHELTUIELI CURENTE 6002.01 331,000 207,000 117,121 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6002.20 331,000 207,000 117,121 

Apărare naţională 600202 331,000 207,000 117,121 

Ordine publica şi siguranţă naţională 6102 300,000 282,000 76,786 

CHELTUIELI CURENTE 6102.01 300,000 282,000 76,786 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6102.20 300,000 282,000 76,786 

Protecţie civilă şi protecţia contra 

incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 

610205 300,000 282,000 76,786 

ÎNVĂŢĂMÂNT 6502 7,492,000 4,106,100 2,771,865 

CHELTUIELI CURENTE 6502.01 7,492,000 4,106,100 2,776,851 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6502.10 64,700 53,900 27,015 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6502.20 742,200 149,000 63,314 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

6502.51 983,500 695,200 303,171 

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6502.57 5,598,600 3,105,000 2,359,525 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6502.59 103,000 103,000 23,826 

TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN 

ANII PRECEDENŢI RECUPERATE ÎN 

ANUL CURENT 

6502.84 0 0 -4,986 

Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate 

în anul curent 

6502.8501 0 0 -4,986 

Învăţământ preşcolar şi primar 650203 4,979,000 2,886,000 2,213,665 

Învăţământ primar 65020302 4,979,000 2,886,000 2,213,665 

Învăţământ  nedefinibil prin nivel 650207 2,513,000 1,220,100 558,200 

Învăţământ special 65020704 2,513,000 1,220,100 558,200 

SĂNĂTATE 6602 153,000 153,000 7,000 

CHELTUIELI CURENTE 6602.01 153,000 153,000 7,000 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

6602.51 153,000 153,000 7,000 



Servicii medicale în unităţi sanitare cu 

paturi 

660206 153,000 153,000 7,000 

Spitale generale 66020601 153,000 153,000 7,000 

Cultură, recreere şi religie 6702 36,158,270 19,051,070 16,655,666 

CHELTUIELI CURENTE 6702.01 36,158,270 19,051,070 16,668,166 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6702.10 1,531,700 819,700 702,561 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6702.20 1,938,000 1,414,000 575,974 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

6702.51 10,123,570 6,296,370 5,181,448 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 3,890,000 1,062,000 799,887 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6702.59 18,675,000 9,459,000 9,408,296 

TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN 

ANII PRECEDENŢI RECUPERATE ÎN 

ANUL CURENT 

6702.84 0 0 -12,500 

Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate 

în anul curent 

6702.8501 0 0 -12,500 

Servicii culturale 670203 8,743,270 5,457,770 4,656,096 

Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, 

municipale 

67020302 2,215,700 1,549,700 989,526 

Muzee 67020303 4,307,570 2,267,570 2,153,570 

Instituţii publice de spectacole şi concerte 67020304 2,220,000 1,640,500 1,513,000 

Servicii recreative şi sportive 670205 3,800,000 1,000,000 741,016 

Sport 67020501 3,800,000 1,000,000 741,016 

Servicii religioase 670206 18,675,000 9,459,000 9,395,796 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii 

şi religiei 

670250 4,940,000 3,134,300 1,862,758 

Asigurări şi asistenţă socială 6802 142,424,000 81,285,000 68,597,028 

CHELTUIELI CURENTE 6802.01 142,424,000 81,285,000 68,597,028 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6802.10 40,000,000 21,541,000 19,387,391 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6802.20 15,225,000 14,944,000 9,531,520 

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6802.57 86,799,000 44,400,000 39,462,980 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6802.59 400,000 400,000 215,137 

Asistenţă socială în caz de boli şi 

invalidităţi 

680205 116,786,000 64,125,000 55,307,634 

Asistenţă socială în caz de invaliditate 68020502 116,786,000 64,125,000 55,307,634 

Asistenţă socială pentru familie şi copii 680206 25,638,000 17,160,000 13,289,394 

Protecţia mediului 7402 1,977,600 1,076,800 669,870 

CHELTUIELI CURENTE 7402.01 1,977,600 1,076,800 669,870 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 7402.20 1,977,600 1,076,800 669,870 

Reducerea şi controlul poluării 740203 77,300 47,500 19,500 

Salubritate şi gestiunea deşeurilor 740205 1,900,300 1,029,300 650,370 

Colectarea, tratarea şi distrugerea 

deşeurilor 

74020502 1,900,300 1,029,300 650,370 

Transporturi 8402 17,376,990 9,511,780 5,698,176 

CHELTUIELI CURENTE 8402.01 12,887,990 7,261,780 3,454,183 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 8402.20 12,887,990 7,261,780 3,454,183 

OPERAŢIUNI FINANCIARE 8402.79 4,489,000 2,250,000 2,243,993 

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE 

CREDITE 

8402.81 4,489,000 2,250,000 2,243,993 

Transport rutier 840203 17,369,990 9,510,280 5,697,176 

Drumuri şi poduri 84020301 17,369,990 9,510,280 5,697,176 

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 840250 7,000 1,500 1,000 

Alte acţiuni economice 8702 434,000 265,000 97,728 



CHELTUIELI CURENTE 8702.01 434,000 265,000 97,728 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  IT 8702.20 348,000 179,000 27,728 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

8702.51 86,000 86,000 70,000 

Turism 870204 348,000 179,000 27,728 

Alte acţiuni economice 870250 86,000 86,000 70,000 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 0 0 19,165,339 

VENITURILE SECŢIUNII DE 

DEZVOLTARE 

000102 10,250,710 8,353,710 11,599,181 

VENITURI CURENTE 0002 2,853,710 1,587,710 1,470,000 

VENITURI NEFISCALE 0012 2,853,710 1,587,710 1,470,000 

C2.  VÂNZARI DE BUNURI ŞI 

SERVICII 

0014 2,853,710 1,587,710 1,470,000 

Transferuri voluntare, altele decât 

subvenţiile 

3702 2,853,710 1,587,710 1,470,000 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 370204 2,853,710 1,587,710 1,470,000 

Încasări din rambursarea împrumuturilor 

acordate 

4002 0 0 8,000,000 

Sume din excedentul bugetului local 

utilizate pentru  finanţarea cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare 

400214 0 0 8,000,000 

IV.  SUBVENŢII 0017 6,267,000 6,186,000 1,238,995 

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

0018 6,267,000 6,186,000 1,238,995 

Subvenţii de la bugetul de stat 4202 6,267,000 6,186,000 1,238,995 

Sume primite de la UE/alţi donatori în 

contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 

aferente cadrului financiar 

48.02 1,130,000 580,000 890,186 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE 

DEZVOLTARE 

5002 125,048,240 78,406,370 10,243,993 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 5102 23,544,450 17,094,450 1,210,675 

CHELTUIELI CURENTE 5102.01 0 0 0 

TITLUL VIII PROIECTE CU 

FINANŢARE DIN FEN 

5102.56 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5102.70 23,544,450 17,094,450 1,210,675 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5102.71 23,544,450 17,094,450 1,210,675 

Autorităţi executive şi legislative 510201 23,544,450 17,094,450 1,210,675 

Autorităţi executive 51020103 23,544,450 17,094,450 1,210,675 

Alte servicii publice generale 5402 809,000 306,000 0 

CHELTUIELI CURENTE 5402.01 9,000 6,000 0 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

5402.51 9,000 6,000 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5402.70 800,000 300,000 0 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5402.71 800,000 300,000 0 

Servicii publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor 

540210 9,000 6,000 0 

Alte servicii publice generale 540250 800,000 300,000 0 

Apărare 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 naţională 600202 132,000 132,000 0 



ÎNVĂŢĂMÂNT 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 

Învăţământ  nedefinibil prin nivel 650207 22,000 22,000 6,000 

Învăţământ special 65020704 22,000 22,000 6,000 

Sănătate 6602 21,870,450 11,925,450 2,597,795 

CHELTUIELI CURENTE 6602.01 21,550,000 11,605,000 2,540,530 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

6602.51 21,550,000 11,605,000 2,540,530 

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 unităţi sanitare cu 

paturi 

660206 21,870,450 11,925,450 2,597,795 

Spitale generale 66020601 21,870,450 11,925,450 2,597,795 

Cultură, recreere şi religie 6702 21,455,910 13,570,020 1,245,203 

CHELTUIELI CURENTE 6702.01 3,567,910 3,567,910 1,196,844 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

6702.51 2,882,910 2,882,910 512,000 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 685,000 685,000 684,844 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6702.70 17,888,000 10,002,110 48,359 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6702.71 17,888,000 10,002,110 48,359 

Servicii culturale 670203 3,440,910 3,440,910 1,090,244 

Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, 

municipale 

67020302 6,000 6,000 5,400 

Muzee 67020303 623,810 623,810 40,000 

Instituţii publice de spectacole şi concerte 67020304 2,126,100 2,126,100 360,000 

Consolidarea şi restaurarea monumentelor 

istorice 

67020312 685,000 685,000 684,844 

Servicii recreative şi sportive 670205 16,174,000 8,538,110 0 

Sport 67020501 16,174,000 8,538,110   

Alte servicii în domeniul culturii, recreerii 

şi religiei 

670250 1,841,000 1,591,000 154,959 

Asigurări şi asistenţă socială 6802 7,708,000 4,552,000 32,725 

CHELTUIELI CURENTE 6802.01 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6802.70 7,708,000 4,552,000 32,725 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6802.71 7,708,000 4,552,000 32,725 

Asistenţă socială în caz de boli şi 

invalidităţi 

680205 7,179,000 4,273,000 32,725 

Asistenţă socială în caz de invaliditate 68020502 7,179,000 4,273,000 32,725 

Asistenţă socială pentru familie şi copii 680206 529,000 279,000 0 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 7002 11,136,640 2,707,000 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 10,129,640 1,700,000 0 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7002.71 9,929,640 1,500,000 0 

TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE 7002.72 200,000 200,000 0 

Alimentare cu apă şi amenajări 

hidrotehnice 

700205 1,007,000 1,007,000 48,860 

Alimentare cu apă 70020501 1,007,000 1,007,000 48,860 



Alte servicii în domeniul locuinţelor, 

serviciilor şi dezvoltării comunale 

700250 10,129,640 1,700,000 0 

Protecţia mediului 7402 3,115,250 2,990,900 2,657,031 

CHELTUIELI CURENTE 7402.01 2,850,000 2,850,000 2,657,031 

TITLUL VIII PROIECTE CU 

FINANŢARE DIN FEN 

7402.56 0 0 0 

TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE 

FEN AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 

7402.58 2,850,000 2,850,000 2,657,031 

CHELTUIELI DE CAPITAL 7402.70 265,250 140,900 0 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7402.71 265,250 140,900 0 

Reducerea şi controlul poluării 740203 135,250 10,900 0 

Salubritate şi gestiunea deşeurilor 740205 2,980,000 2,980,000 2,657,031 

Colectarea, tratarea şi distrugerea 

deşeurilor 

74020502 2,980,000 2,980,000 2,657,031 

Acţiuni generale economice, comerciale şi 

de muncă 

8002 70,000 40,000 35,000 

CHELTUIELI CURENTE 8002.01 70,000 40,000 35,000 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8002.55 70,000 40,000 35,000 

Acţiuni generale economice şi comerciale 800201 70,000 40,000 35,000 

Programe de dezvoltare regională şi socială 80020110 70,000 40,000 35,000 

Transporturi 8402 35,164,540 25,046,550 2,410,704 

CHELTUIELI CURENTE 8002.01 3,950,000 850,000 143,313 

TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE 

FEN AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 

8402.58 3,950,000 850,000 143,313 

CHELTUIELI DE CAPITAL 8402.70 28,723,540 22,941,550 1,022,414 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8402.71 28,723,540 22,941,550 1,022,414 

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE 

CREDITE 

8402.81 2,491,000 1,255,000 1,244,977 

Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate 

în anul curent 

8402.8501 0 0 0 

Transport rutier 840203 35,164,540 25,046,550 2,410,704 

Drumuri şi poduri 84020301 35,164,540 25,046,550 2,410,704 

Alte acţiuni economice 8702 20,000 20,000 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 8702.70 20,000 20,000 0 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8702.71 20,000 20,000 0 

Turism 870204 20,000 20,000 0 

Alte acţiuni economice 870250       

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 -114,797,530 -70,052,660 1,355,188 

     

                               PREŞEDINTE, 

 

   

                                Ion DUMITREL 

 

AVIZAT, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

  Vasile BUMBU 

 

  

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba nr. 216 din 18 iulie 2018 

     

     CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE 

NERAMBURSABILE PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2018 

 

    

lei 

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi         

anuale 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Execuţie 

la 

30.06.2018 

TOTAL VENITURI ALE 

SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 000108 55,000.00 55,000.00 0.00 

I.  VENITURI CURENTE    55,000.00 55,000.00 0.00 

C.VENITURI NEFISCALE   55,000.00 55,000.00 0.00 

C2.  VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI 

SERVICII    55,000.00 55,000.00 0.00 

Transferuri voluntare, altele decât 

subvenţiile  3708 55,000.00 55,000.00 0.00 

Sume primite de la administraţiile 

locale în cadrul unor programe cu 

finanţare nerambursabilă  
370806 55,000.00 55,000.00   

TOTAL CHELTUIELI 4908 55,000.00 55,000.00 0.00 

Cheltuieli curente 08.01 55,000.00 55,000.00 0.00 

TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI 08.55 55,000.00 55,000.00 0.00 

Transferuri interne 08.5501 55,000.00 55,000.00 0.00 

Programe comunitare 08.550107 55,000.00 55,000.00 0.00 

Partea a IV-a SERVICII ŞI 

DEZVOLTARE PUBLICĂ, 

LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE 6908 55,000.00 55,000.00 0.00 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare 

publică 7008 55,000.00 55,000.00 0.00 

Cheltuieli curente 7008.01 55,000.00 55,000.00 0.00 

TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI 7008.55 55,000.00 55,000.00 0.00 

A. Transferuri interne 7008.5501 55,000.00 55,000.00 0.00 

Programe comunitare 7008.5501 55,000.00 55,000.00 0.00 

Alte servicii în domeniile 

locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării 

comunale 700850 55,000.00 55,000.00 0.00 

   PREŞEDINTE, 

 

   

Ion DUMITREL 

 

AVIZAT, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Judeţean Alba nr. 216 din 

18 iulie 2018 

 

 

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2018 

 

 

 
   lei 

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi 

anuale 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Execuţie la 

30.06.2018 

VENITURILE SECȚIUNII DE 

FUNCȚIONARE 

000110 207,163,060 107,392,330 86,934,613 

I.  VENITURI CURENTE  0010 117,047,060 63,073,950 52,944,666 

C.VENITURI NEFISCALE 0012 117,047,060 63,073,950 52,944,666 

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 181,000 68,000 78,927 

Venituri din proprietate 3010 181,000 68,000 78,927 

Venituri din concesiuni și închirieri 301005 181,000 68,000 78,927 

C2.  VÂNZARI DE BUNURI ȘI 

SERVICII 

0014 116,866,060 63,005,950 52,865,739 

Venituri din prestări de servicii și alte 

activități 

3310 116,791,890 62,931,780 52,674,027 

Venituri din cercetare 331020 235,010 235,010 113,185 

Venituri din contractele încheiate cu casele 

de asigurări sociale de sănătate 

331021 80,003,920 43,944,040 37,893,382 

Venituri din contractele încheiate cu 

direcţiile de sănătate publică alocate de la 

bugetul de stat 

331030 14,835,420 6,790,000 4,679,555 

Venituri din contractele încheiate cu 

direcţiile de sănătate publică alocate din 

venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii 

331031 14,533,260 7,663,680 6,634,373 

Venituri din contractele încheiate cu 

institutele de medicină din sume alocate de 

la bugetul de stat 

331032 2,886,000 1,336,000 1,051,964 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte 

activităţi 

331050 4,298,280 2,963,050 2,301,568 

Diverse venituri 3610 185,820 185,820 151,334 

Sume provenite din finanţarea anilor 

precedenţi 

361032 0 0 0 

Alte venituri 361050 185,820 185,820 151,334 

Transferuri voluntare, altele decât 

subvenţiile 

3710 -111,650 -111,650 40,378 

Donaţii şi sponsorizări 371001 120,000 120,000 100,000 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a 

bugetului local 

371003 -231,650 -231,650 -59,622 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 1,053,700 1,021,110 981,507 

Operațiuni financiare 4010 1,053,700 1,021,110 981,507 

Sume utilizate din excedentul anului 

precedent pentru efectuarea de cheltuieli 

401015 1,053,700 1,021,110 981,507 

IV.  SUBVENȚII  17 89,062,300 43,297,270 33,008,440 



 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE 

ALE ADMNISTRAȚIEI PUBLICE 
18 89,062,300 43,297,270 33,008,440 

Subvenții de la alte administrații 4310 89,062,300 43,297,270 33,008,440 

Subvenții pentru instituții publice 431009 11,864,570 7,318,870 6,104,448 

Subvenții din bugetul local pentru 

finanțarea cheltuielilor curente din 

domeniul sănătății 

431010 153,000 153,000 7,000 

Subventii din bugetul Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate pentru 

acoperirea creşterilor salariale 

431033 77,044,730 35,825,400 26,896,992 

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 

FUNCȚIONARE 

4910 207,163,060 107,392,330 85,206,652 

Alte servicii publice generale 5410 1,718,590 967,500 725,117 

CHELTUIELI CURENTE 541001 1,718,590 967,500 736,744 

Titlul I Cheltuieli de personal 5410.10 1,389,590 766,500 662,907 

Titlul II Bunuri și servicii 5410.20 329,000 201,000 73,837 

Titlul XIX Plăţi efectuate în anii anteriori 

şi încasaţi în anul curent 

541085 0 0 -11,627 

Servicii publice comunitare de evidență a 

persoanelor 

541010 1,718,590 967,500 725,117 

Tranzacții privind datoria publică și 

împrumuturi 

5510 96,000 48,000 18,302 

CHELTUIELI CURENTE 5510.01 96,000 48,000 18,302 

Titlul II Bunuri și servicii 5510.20 16,000 8,000 4,703 

Titlul III Dobânzi 5510.30 80,000 40,000 13,599 

Sănătate 6610 192,386,370 97,940,410 78,151,650 

CHELTUIELI CURENTE   6610.01 191,834,370 97,664,410 77,877,653 

Titlul I Cheltuieli de personal   6610.10 146,391,000 69,029,000 58,810,501 

Titlul II Bunuri și servicii   6610.20 44,857,960 28,327,410 18,851,683 

Titlul X Alte cheltuieli   6610.59 585,410 308,000 215,469 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 6610.79 552,000 276,000 274,040 

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE 

CREDITE 

6610.81 552,000 276,000 274,040 

Titlul XIX Plăţi efectuate în anii anteriori 

şi încasaţi în anul curent 

6610.85 0 0 -43 

Servicii medicale în unități sanitare cu 

paturi 

661006 192,386,370 97,940,410 78,151,650 

Spitale generale 66100601 192,386,370 97,940,410 78,151,650 

Cultură, recreere și religie 6710 11,747,000 7,458,320 5,653,121 

CHELTUIELI CURENTE   6710.01 11,748,500 7,459,820 5,654,621 

Titlul I Cheltuieli de personal   6710.10 7,187,630 4,032,450 3,452,786 

Titlul II Bunuri și servicii   6710.20 4,466,470 3,379,170 2,178,732 

Titlu X Alte cheltuieli 67.10.59 94,400 48,200 23,103 

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII 

PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN 

ANUL CURENT 

  6710.84 -1,500 -1,500 -1,500 

Plăți efectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent 

67108501 -1,500 -1,500 -1,500 

Servicii culturale 671003 7,973,000 4,934,020 3,977,780 

Muzee 67100303 5,658,000 3,218,520 2,494,179 

Instituții publice de spectacole și concerte 67100304 2,315,000 1,715,500 1,483,601 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii 

și religiei 

671050 3,774,000 2,524,300 1,675,341 

Alte acțiuni economice 8710 1,215,100 978,100 658,462 

CHELTUIELI CURENTE   8710.01 1,215,100 978,100 658,462 

Titlul I Cheltuieli de personal   8710.10 458,000 255,000 214,385 



Titlul II Bunuri și servicii   8710.20 757,100 723,100 444,077 

Alte acțiuni economice 871050 1,215,100 978,100 658,462 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 0 0 1,727,961 

VENITURILE SECȚIUNII DE 

DEZVOLTARE 

000110 25,361,210 15,413,210 3,125,943 

Venituri nefiscale  0012 231,650 231,650 59,622 

 Vânzari de bunuri și servicii 0014 231,650 231,650 59,622 

Transferuri voluntare, altele decat 

subvențiile 

3710 231,650 231,650 59,622 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 371004 231,650 231,650 59,622 

 Venituri din capital 0015 4,020 4,020 12,122 

Venituri din valorificarea unor bunuri 3910 4,020 4,020 12,122 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale 

instituţiilor publice 

391001 0 0 0 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri 391050 4,020 4,020 12,122 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 13,600 13,600 1,669 

Încasări din rambursarea împrumuturilor 

acordate 

4010 13,600 13,600 1,669 

Sume utilizate din excedentul anului 

precedent pentru efectuarea de cheltuieli 

401015 13,600 13,600 1,669 

 Subvenții : 0017 24,530,790 14,582,790 3,052,530 

Subvenții de la bugetul de stat 4210 88,880 88,880 0 

Subventii de la bugetul de stat 421070 88,880 88,880 0 

 Subvenții de la alte administrații  4310 24,441,910 14,493,910 3,052,530 

 Subvenții de la bugetele locale pentru 

finanțarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sănătății 

431014 21,550,000 11,605,000 2,540,530 

Subvenții pentru instituții publice destinate 

secțiunii de dezvoltare 

431019 2,891,910 2,888,910 512,000 

Sume primite de la UE/alti donatori în 

contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 

aferente cadrului financiar 2014-2020 

4810 581,150 581,150 0 

Fondul European de Dezvoltare Regională 481001 581,150 581,150 0 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în 

anul curent 

48100101 316,670 316,670   

Sume primite în contul plăţilor efectuate în 

anii anteriori 

48100102 264,480 264,480   

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE 

DEZVOLTARE 

4910 25,361,210 15,413,210 2,971,187 

Titlul XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII 

PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE IN 

ANUL CURENT 

 10.84       

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 

recuperate în anul curent 

108501       

PARTEA I-A SERVICII PUBLICE 

GENERALE 

5010       

Alte servicii publice generale 5410 9,000 6,000 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5410.70 9,000 6,000 0 

Titlul XII Active nefinanciare 5410.71 9,000 6,000 0 

Servicii publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor 

541010 9,000 6,000 0 

Sănătate 6610 22,335,980 12,390,980 2,540,530 

TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE 

FEN AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 

6610.58 683,710 683,710 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6610.70 21,652,270 11,707,270 2,540,530 



Titlul XII Active nefinanciare 6610.71 21,652,270 11,707,270 2,540,530 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu 

paturi 

661006 22,335,980 12,390,980 2,540,530 

Spitale generale 66100601 22,335,980 12,390,980 2,540,530 

Cultură, recreere şi religie 6710 3,016,230 3,016,230 430,657 

Cheltuieli curente  6710.01 0 0 0 

Titlu VIII Proiecte cu finanţare din Fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare 

6710.56 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL   6710.70 3,016,230 3,016,230 430,657 

Titlul XII Active nefinanciare 6710.71 3,016,230 3,016,230 430,657 

Servicii culturale 671003 2,883,230 2,883,230 321,314 

Muzee 67100303 755,460 755,460 81,943 

Instituţii publice de spectacole şi concerte 67100304 2,127,770 2,127,770 239,371 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii 

şi religiei 

671050 133,000 133,000 109,343 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 0 0 154,756 

 
    

PREŞEDINTE, 

 

   

Ion DUMITREL 

 

 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 II 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 II 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 iunie 2018, rezultă următoarele:  

 bugetul local al Judeţului Alba prezintă la secţiunea de funcţionare, partea de venituri, un 

grad de realizare de 96,65 %, iar la partea de cheltuieli de 81,99 %; 

 bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

prezintă la secţiunea de funcţionare - venituri un grad de realizare de 80,95%, iar la partea de 

cheltuieli un procent de 79,34%.  

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 II al anului 2018, înregistrat cu nr. 216  

din data de 18 iulie 2018. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr. 14653/18 iulie 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 

II 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 30.06.2018 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 30.06.2018: 

 

1.La venituri: 

a) secţiunea de funcţionare: 

Prevederi bugetare anuale      231.583.990 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate        130.798.550 lei 

Încasări realizate       126.412.426 lei 

 

b) secţiunea de dezvoltare: 

Prevederi bugetare anuale        10.250.710 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate        8.353.710 lei 

Încasări realizate         11.599.181 lei 

 

2. La cheltuieli: 

a) secţiunea de funcţionare: 

Credite bugetare anuale     231.583.990 lei 

Credite bugetare trimestriale cumulate    130.798.550 lei 



Plăţi efectuate      107.247.087 lei 

 

b) secţiunea de dezvoltare: 

Credite bugetare anuale     125.048.240 lei 

Credite bugetare trimestriale cumulate             78.406.370 lei 

Plăţi efectuate        10.243.993 lei 

 

3. Excedent / deficit: 

    Secţiunea de funcţionare - excedent:  19.165.339 lei 

    Secţiunea de dezvoltare  -  excedent:   1.355.188 lei 

 

II. Contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la 30.06.2018: 

 

1. La venituri: 

a) secţiunea de dezvoltare: 

Prevederi bugetare anuale        55.000 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate          55.000 lei 

Încasări realizate                  0 lei 

2. La cheltuieli: 

a) secţiunea de dezvoltare: 

Credite bugetare anuale         55.000 lei 

Credite bugetare trimestriale cumulate              55.000 lei 

Plăti efectuate                  0 lei 

 

 

III. Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii la 30.06.2018: 

 

1. La venituri: 

a) secţiunea de funcţionare: 

Prevederi bugetare anuale        207.163.060 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate          107.392.330 lei 

Încasări realizate           86.934.613 lei 

 

b)  secţiunea de dezvoltare: 

Prevederi bugetare anuale        25.361.210 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate          15.413.210 lei 

Încasări realizate           3.125.943 lei 

  

 

2. La cheltuieli: 

a)  secţiunea de funcţionare: 

Credite bugetare anuale      207.163.060 lei  

Credite bugetare trimestriale cumulate    107.392.330 lei 

Plăti efectuate         85.206.652 lei 

 

 

b) secţiunea de dezvoltare: 

Credite bugetare anuale      25.361.210 lei 

Credite bugetare trimestriale cumulate            15.413.210 lei 

Plăti efectuate         2.971.187 lei 

 

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

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 216 din data de 18  iulie 2018. 

 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 
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