ROMÂNIA

PROIECT DE
doamnei

RÂRE

, declarat supleant pe lista Partidului
la alegerile locale din data de 5 iunie 2016

Liberal

Consiliul J
convocat
a
din luna mai 2018;
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive
validarea mandatului de consilier
, declarat supleant pe lista Partidului
Liberal la
alegerile locale din data de 5 iunie 2016;
- solicitarea nr. 152/16 mai 2018 a Partidului
Liberal Filiala Alba privind
declarat supleant pe lista de
la alegerile locale din data de 5 iunie 2016,
9975/18 mai 2018;
- raportul de specialitate nr. 9985/18 mai 2018 întocmit de
publice din cadrul aparatului
;
Luând în considerare
J
100/26
aprilie 2018
normale, a
a fost declarat vacant (ca urmare a decesului) locul de
Cucui Alin
Florin;
Având în vedere prevederile:
- art. 31 alin. 3 art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001
;
- art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015
publice locale, pentru modificarea
Legii nr. 393/2004
În temeiul art. 97 art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001

Art. 1.
Iuliana declarat supleant pe lista
Alba la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.
Art. 2.
contest
, de la comunicare.
Art. 3. P
comunic

;

mandatul
Filiala
la

,

Partidului
publice,

Filiala Alba,
,
, Serviciului
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialita

.
AVIZAT

Ion DUMITREL
Înregistrat cu nr. 147
Alba Iulia, 18 mai 2018

Vasile BUMBU

ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE
arlea Iuliana, declarat supleant pe lista
la alegerile locale din data de 5 iunie 2016

, prin

a procedat la validarea, în

J

100/26 aprilie 2018 privind constatarea

2016.
Prin

a
ndatului de consilier

fost constata
Alin Florin, ca urmare a decesului acestuia
al
Partidul
Filiala Alba
nr. 152/16 mai 2018
declarat supleant pe lista
alegerile locale din data de 5 iunie 2016.
procedeze la validarea
ean a
Raportat la prevederile art. 41
, aprobat prin
2016
privind v
, declarat supleant pe lista Partidului
din data de 5 iunie 2016, înregistrat cu nr. 147/18 mai 2018.

ION DUMITREL

.
nr.
doamnei
la
.
128/28 iulie
Liberal la alegerile locale

ROMÂNIA

Nr. 9985/18 mai 2018
cu privire la

RAPORT DE SPECIALITATE

, declarat supleant pe lista
la alegerile locale din data de 5 iunie 2016

I. Starea de fapt
conformitate cu prevederile art. 89 coroborat cu art. 31 alin. 3-5, ale art. 311
art. 33 din
Legea nr. 215/2001
ulterioare, ale art. 6 alin. 2 din Legea nr. 393/2004
cu
e
art. 7 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului
a procedat la
consilierilor ju
.
În data de 26 aprilie 2018
, prin
nr. 100/26 aprilie 2018, a constatat încetarea de drept, înainte de expirarea duratei
, fiind
de domnul Cucui Alin Florin.
J
Partidului
Liberal Filiala Alba, iar p
mai 2018 am solicitat acestei for
al

100/26 aprilie 2018

propus spre validare

9765/16
confirmarea supleantului pe
din luna mai 2018 a Consiliului

Prin adresa nr. 152/16 mai 2018 Partidul
declarat supleant pe lista
alegerile locale din data de 5 iunie 2016.
II. Procedura
Î
decesul
ui

Liberal

Filiala Alba a comunicat
doamnei
Partidului
Liberal la
normale a acestuia, prin

declare vacant locul consilierului
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit. i, art. 9 alin. 3, art. 10
din Legea nr. 393/2004
n Alba a adoptat
J
2018

art. 18 alin. 3
,
100/26 aprilie
te de

domnul Cucui Alin Florin.
supleantului pe lista
data de 5 iunie 2016.
nr. 22, inclusiv.

Partidului

se impune validarea mandatului
Liberal la alegerile locale din

Comisia de vali
din data de 5 iunie 2016
mandatului de consi

în
cu ocazia alegerilor locale

amna

.

art. 9 alin. 2 lit. a din Legea nr. 393/2004
:
i) deces
art. 9 alin. 3 din Legea nr. 393/2004
:
lui de consilier se constat
393/2004
:
alin. 1
art. 9 alin. 2 lit. h1
mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau

art. 31 alin. 3 din Legea nr. 215/2001
;
consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor .
- art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015
publice locale, pentru modificarea
Legii nr. 393/2004 privind Statut
C
ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în

.
IV. Propuneri
alidat, prin
, mandatul
declarat supleant pe lista
Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.
,
Na ional Liberal Filiala Alba, doamnei
,
, Serviciului
Biroului resurse umane din aparatul de
.
Prezentul raport de specialitate
adresa nr. 152/16 mai 2018 a Partidului
Liberal Filiala Alba
9975/18 mai 2018)
tre Comisia de validare la adoptarea
DIRECTOR EXECUTIV

Vasile BUMBU

ROMÂNIA

p

PROIECT DE

convoca
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive

a

mai 2018;
rivind
;

- raportul de specialitate nr. 9420/11 mai 2018
la modificarea compon
;
:
ii
145/25 august 2016 privind nominalizarea
;
168/29 septembrie 2016 privind validarea

- Ordin
-

;
Alba nr. 162/28 martie 2018 privind încetarea
;
nr. 121/26 aprilie 2018 cu privire la constatarea

;
- solicitarea nr. 26/18 aprilie 2018 a Partidului Social Democrat
n Luca Nicolae în calitate de
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a admin
;
- art. 17 - 19 din Legea nr. 218/2002
- art.
În temeiul art. 97

;
17 din Regulamentul
, aprobat prin H.G. nr. 787/2002;
art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001
,

Art. 1.
LUCA Nicolae din partea Partidului Social Democrat.
Art. 2.
Alba.
Art. 3.
toarea:
:
Membri:
Ioan
este

-

inspectorat în cadrul Inspectoratului de
Ioan Ilie ILEA

-

Monica POPESCU
Tudor PONORAN
Simone ALBANI-ROCCHETTI
Nicolae LUCA
Dorin Gheorghe SANDEA

- consilier
-i
Jandarmi
-

Marius-Claudiu GIUREA

Alba
Art. 4. Prevederile art. 2septembrie 2016
are.
Art. 5.
ean Alba,
,
D
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
AVIZAT
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 139
Alba Iulia, 11 mai 2018

Vasile BUMBU

ROMÂNIA

PROIECT DE
RÂRE
privind alegerea unui vicep
te al

convocat

din luna mai 2018;

Luând în dezbatere:
- expunerea de motive

edinte al

- raportul de specialitate nr. 9987/18 mai 2018 întocmit de
a
lba;
Luând în considerare prevederile :
privind constituirea
,
;
2/21 iunie 2016 privind alegerea
,
;
28/28 iulie 2016 privind aprobarea
;
Având în vedere prevederile:
- art. 101 alin. 1, art. 101 alin. 2, art. 101 alin. 3 1 art. 108 din Legea nr. 215/2001 a
;
- art. 2 alin. 3
art. 18 din Legea nr. 393/2004
cu
;
În temeiul art. 97 art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001
,
toarea

Art. 1. Domnul/doamna
este declarat ales
vicep
,
Art. 2.
internet www.cjalba.ro,
J
domnului/doamnei ..................., Comisiei de validare;
ublice
resurse umane din cadrul aparatului de
specialita
.
AVIZAT
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 148
Alba Iulia, 18 mai 2018

Vasile BUMBU

ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE
privind alegerea

a procedat la validarea, în
2016, iar prin

a procedat la
.
În conformitate cu prevederile
domnii
Roman Florin Claudiu au fost declara

ale
nsilierilor

Prin

a fost constat încetarea
, ca

urmare a demisiei acestuia.
32/26 ianuarie 2017.
Prin

a fost constata

urmare a decesului acestuia
partea
Cucui Alin Florin.
Întrucât a devenit
de domnul Cucui Alin Florin

e vacante atât
e anterior de domnul
dinte al Consiliu

Raportat la prevederile art. 41
, aprobat prin
2016
înregistrat cu nr. 148/18 mai 2018.

ION DUMITREL

128/28 iulie
,

ROMÂNIA

Nr. 9987/18 mai 2018

RAPORT DE SPECIALITATE
privind alegerea

Prin
constituire, a procedat la
Consiliul
domnii Cucui
Roman Florin Claudiu fiind
ai
,
Întrucât în data de 27 decembrie 2016 domnul Roman Florin Claudiu a adus
di
al
Consiliu
(cerere de demisie
Alba cu nr. 22912/27 decembrie 2016),
Consi
a urmat demisiei, prin
a fost
constatat încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier
Florin Claudiu, ca urmare a demisiei acestuia.
a
Fulea Dumitru, prin
32/26 ianuarie 2017.
Ulterior, ca urmare a decesului domnului Cucui Alin Florin, prin
a fost constata
,
Întrucât a devenit

.
al Consiliu

, se

- art. 101 alin. 1 din Legea nr. 215/2001
- art. 101 alin. 2 din Legea nr. 215/2001
- art. 101 alin. 31 din Legea nr. 215/2001

- art. 108 din Legea nr. 215/2001
- art. 2 alin. 3 din Legea nr. 393/2004
,
p
Legii
ulterioare

- art. 18 din Legea nr. 393/2004
rile ulterioare,
potrivit

e ulterioare

P
Raportat la
te în comp
Alba, consider
Alba
.
DIRECTOR EXECUTIV

Vasile BUMBU

ROMÂNIA

PROIECT DE

RÂRE

Consiliul J
convocat
a
din luna mai 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive
cu privire la
nominale a Comisiilor de specialitate
;
- raportul de specialitate nr. 9988/15 mai 2018 întocmit de
;
- art. 19-22 din Regulamentul
aprobat prin
-

,
28 iulie 2016;
privind organizarea
, cu modific rile
complet rile

ulterioare;
-

/28 martie 2018 privind încetarea
;
aprilie 2018 privind constatarea

-

;
125/26 aprilie 2018 privind validarea
-Mihai, declarat supleant pe
lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;
31 mai 2018 privind validarea mandatului
amnei
, declarat supleant pe lista Partidului
;
2018 privind alegerea unui
;
Având în vedere prevederile:
- art. 54 art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001
;
- art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015
publice locale, pentru modificarea L
Legii nr. 393/2004
;
- art. 15-17 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului
cadru de
;
În temeiul art. 97 art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001
-

Art. 1.
iunie 2016

art. 2 al
, astfel
noua
Comisia 1
PNL - 2, PSD

Chiriac Raul Dumitru
Dumitru Bogdan-Mihai

a comisiilor fiind

1, ALDE - 1, PMP - 1

Comisia 2 Comisia amenajarea teritoriului,
PNL - 3, PSD

1, ALDE - 0, PMP - 1

PNL - 3, PSD

1, ALDE - 1, PMP - 0

PNL - 3, PSD

2, ALDE - 0, PMP - 0

PNL - 3, PSD

2, ALDE - 0, PMP - 0

Albani Rocchetti Simone
Giurgiu Marcel Olimpiu
Luca Nicolae
Comisia 3
Simion Marcel
Ponoran Tudor
Arion Cosmin
Comisia 4
Fulea Ioan
Marius Nicolae
Sandea Dorin Gheorghe
Comisia 5
Morar Lucian Mihai
Albu Nicolae

Comisia 6 Comisia
PNL - 2, PSD 2, ALDE - 1, PMP - 0

Prodan Lucian Gheorghe
Art. 2. Comisia de specialitate nr. 1
Comisia de specialitate n
Comisia
impune, la alegerea
sau secretarului comisiei.
Art. 3. P

va proceda
a

în

,
domnilor Dumitru Bogdan-Mi

specialitate, doamnei
aparatului

Comisiilor de
,
cadrul

.
AVIZAT
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 149
Alba Iulia, 18 mai 2018

lui

Vasile BUMBU

ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la
Comisiilor de specialitate
a procedat la validarea, în
2016, iar prin

103/21 iunie 2016 a procedat la organizarea comisiilor de
Alba.

-

- din

- Zdrânc Daniel Liviu din partea Partidului Social Democrat
care au candidat la alegerile locale din 5 iunie 2016:
-

-

Ordinul nr. 162/28 martie 2018 a constatat încetarea
Alba prin

aprilie 2018 a procedat la validarea mandatului de consilier
-Mihai, declarat supleant pe lista Partidului Social
Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.
Prin

partea
Am propus prin :
val
locale din data de 5 iunie 2016
ului
Raportat la cele de mai sus se impune
Comisiilor de
, motiv pentru care în conformitate cu prevederile art.
, aprobat
prin
,
înregistrat cu nr. 149/18 mai 2018.
ION DUMITREL

ROMÂNIA

Nr. 9988/18 mai 2018

REFERAT DE SPECIALITATE
Comisiilor de special
Pprin
constituire, a procedat la
fiind organizate un

,
sii de specialitate.
Filiala Alba prin adresa nr. 6/16 ianuarie 2017 a comunicat

de
la alegerile locale din data de 5 iunie 2016
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1-2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului
ponderea acestora în cadrul consiliului.
-se în
Social Democrat
ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 2016
1 Alba, domnul Dumitru Bogdan Mihai are
economist
-

profesia -

ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 2016 la Bir
1 Alba, doamna
are
profesia - profesor
- profesor.
În aceste c
a fi
.
DIRECTOR EXECUTIV

Vasile BUMBU

obligatorie

ROMÂNIA

PROIECT DE
RÂRE
privind încetarea dreptului de administrare instituit în favoarea
Or

A
O

trecerea bunului imobil din domeniul
local al O

Consili
convocat
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive
instituit în favoarea

luna mai 2018;
privind încetarea dreptului de administrare
ului Alba asupra

dministrarea Consiliului local al
;
- raportul de specialitate nr. 8599 /3 mai 2018
din
cadrul aparatului
;
Luând în considerare prevederile
lui local al O
34/19 aprilie 2018
A
eniul public al J
A
.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administr
;
- art. 869 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009
);
- art. 9 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al J
J
(
cu nr. crt. 145);
În temeiul art. 97 art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001

Art. 1.

instituit în favoarea
nr. 1335 Abrud,

+
crt. 145 în Inventarul bunurilor c
Art. 2.

.
bunului imobil descris la art. 1 din domeniul public al
O
local al O
.

Art. 3.

se va

Art. 4. (1) Predarea-preluarea imobilului descris la art. 1
termen de 30 de zile de
(2) Contractul de administrare nr. 16762-12095/05.11.2014 se va modifica în
conformitate cu prevederile art. 1
.
Art. 5.
J
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului J
a duce la îndeplinire prevederile
Art. 6.
Monitorul Oficial al J
J

Alba, Consiliului Local

juridic
cadrul aparatului
AVIZAT
Ion DUMITREL

Nr. 134
Alba Iulia, 3 mai 2018

Vasile BUMBU

ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE
privind încetarea dreptului de administrare instituit în favoarea

Conform
imobil în care a
cuprins în domeniul publ

, bunul

Întrucâ

-a mutat sediul în

, nr. 2înscris în
crt. 145 nu mai este folosit.
Consiliul Local
34/19 aprilie 2018, trecerea , imobilul înscris în

prin
, din domeniul public

administrarea Consiliului Local
serviciu, ca sedii pentru ONG-

din
instituit în

favoarea Dire
imobilului înscris în Inventarul
rt. 145, din
domeniul public
.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
, potrivit
art. 41 alin. 1 din
,
,
nr. 134 din 3 mai 2018.

Ion DUMITREL

ROMÂNIA
GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 8599/03.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

instituit în favoarea

Conform prevederilor art. 91 alin. 1 lit. c

este

Inventarului
atestat prin H.G. nr. 974/2002, cu

modif
1335 Abrud, cu nr. top. 876/1,
P+1,
320,02 mp;
P,
e
azbociment

40,17 mp;
P+1,

având supra

190,25 mp;
P,
19,79

mp;
P,
146,84 mp;
de 737,09 mp.
2adresa nr. 14855/31 ianuarie
1968/1 februarie 2018,
imo

registratura Consiliului
a General

-a mutat sediul în
prin
cu nr.
ne
trecerea acestui

imobil din domeniul public

Abrud,

ca sedii pentru ONGConform prevederilor art. 9 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
, recerea unui bun din domeniul
-teritoriale de pe raza
-se din bun de inter
.
Având în vedere cele prezentate, propun încetarea dreptului de administrare a

art. 91 alin. 1 lit.
gestionarea domeniului pub

DIRECTOR EXECUTIV,
BODEA Ioan

,
TODORAN Paul Silviu

Întocmit: Andreea Maria Babin

ROMÂNIA

privind actualizarea chiriei

prelungirea perioadei de închiriere pentru
situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia,
str. Basarabiei, nr. 5A,
J

convoca
a
mai 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive
privind actualizarea chiriei prelungirea
perioadei de închiriere pentru
la etajul doi al
imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A,
J
- raportul de specialitate nr. 9332/10 mai 2018 al
din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului J
;
- solicitarea doamnei Cornelia Popa, în calitate de reprezentant al
n municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A,
registratura Consiliului
cu nr. 6719/3 aprilie 2018;
Luând în considerare prevederile:
ii
privind aprobarea închirierii unor
bunuriJ

ulterioare aduse prin
J
Consiliului J
-

,

139/2017

Alba nr.
J

65/2016,

;
a nr. 350/23 noiembrie 2017 privind aprobarea

;
-

local al Municipiului Alba Iulia nr. 436/2017 privind

apr
- Contractului de inchiriere nr. 6369/30 aprilie 2013 încheiat între
na Cornelia POPA, în calitate de reprezentant al
Actul a
3/5 mai 2016,

1/29 aprilie

2/28 aprilie
/20 aprilie 2017

5/27 aprilie 2018;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a
administr
;
În temeiul art. 97 art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001
,

Art. 1.

actualizarea
- propr

8 lei pentru
.

Art. 2.
- propr
Art. 3.
încheierea Actului a
6369/30 aprilie 2013 cu privire la
închiriere conform prevederilor art. 1 art. 2,

.
prelungirea perioadei de
-

propr

.
Art. 4. Celelalte prevederi ale

, cu

Art. 5.
revederile
Art. 6.
Popa (
)
publi
AVIZAT
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 140
Alba Iulia, 10 mai 2018

Vasile BUMBU

ROMÂNIA

l

EXPUNERE DE MOTIVE
privind actualizarea chiriei prelungirea perioadei de închiriere
-

situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A,
actului medical stomatologic, a fost închiriat conform
nr.70/2013,

,

În acest sens,
a fost încheiat Contractul de închiriere nr. 6369/30
aprilie 2013, pentru un an de zile si cu o chirie de 175 lei/lun .
fost stabilit la
nivelul tarifelor aprobate de Consiliul local al Municipiului Alba Iulia, prin
443/2008, actualizate cu i
Prin
83/16 aprilie 2014, nr. 82/28 aprilie 2015,
nr. 65/28 aprilie 2016, nr. 139/14 aprilie 2017
110/2018, a fost prelungit perioada de
1 mai 2018. În anul 2014, chiria a fost
de la 175 lei
ntru
i aplic
.
Prin cererea
registratura Consiliului Jude
cu nr. 6719/3 aprilie
2018, doamna Cornelia Popa, în calitate de reprezentant al
,
9, urmând a fi
încheiat
la Contractul de închiriere nr. 6369/30 aprilie 2013.
Propun actua
8
consum pentru perioada mai 2014 - aprilie 2018.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
, potrivit
art. 41 alin. 1 din
,
dreptul la ini
,
nr. 140 din 10 mai 2018.

Ion DUMITREL

ROMÂNIA
DIR
Nr. 9332/10.05.2018

l

pentru

RAPORT DE SPECIALITATE
privind actualizarea chiriei prelungirea perioadei de închiriere
-

. Basarabiei, nr. 5 A, cu
În anul 2007,
cabinete individuale în supra

21
plus cota parte bunuri indivize

parte de

construit

potrivit
.

O.G.
Pentru

-au luat

totalizând 426 mp, din care 56,73% (241,71 mp) a devenit proprietatea medicilor i tehnicienilor
dentari,
J
la subsol

209,39
,

însumând

astfel:
II, în

184,29 mp cota
osi
(43,26 %, reprezentând 184,29 mp), cota parte de 99 mp din terenul
aferent suprafe ei construite
Prin
,
bat
tehnicieni dentari)
mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A.
încheiat
comun.
folosite în comun de
e asemenea, cheltuielile comune cu
Contractul de închiriere nr. 6369 a fost încheiat la data de 30.04.2013, între Consiliul

Chiria de
municipiului Alba Iulia prin

cu sediul în imobilul din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr.
i cu o chirie de 175 lei/lun
la nivelul tarifelor aprobate de Consiliul local al

. Baza de calcul a constituit-

)
-

prevedea
pentru zona A, un tarif de 3,61 lei/mp/lun .
sconsum pentru perioada 1 ianuarie 2009-1 martie 2013 de 122,98%, rezultând un tarif actualizat

de 3,61 lei*1.2298=4,44 lei/mp.
mp.

de 39,42
chiria sCodul F
1,0957). Astfel, tariful
lei*1,0957=191,75 lei (
chiriei este de

87,50 lei ( 175*1,5 %= 262,50 lei).
Regulamentul
noiembrie 2017, precizeaz

art. 43 alin. 3

ctualizarea chiriei se va face conform indicilor

.
indici negativi), iar Municipiul Alba Iulia
chiriere a s
a se vedea
local
al municipiului Alba Iulia nr. 436/2017- art. 33 alin. 7 pct. 12
, se impune actualizarea chiriei în
anu
perioada mai 2014-april
69.
78=288 lei.
Prin
saprilie 2018, încheindu-se în acest sens
ntractul
6369/30.04.2013.
1.05.2018 contractul de închiriere
, prin adresa
registratura
cu nr. 6719/3 aprilie 2018, doamna Cornelia
Popa, reprezentant al
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A
9
de închiriere nr. 6369/30.04.2013.
coproprietari ai imobilului în care Consiliul J
Alba
aprobarea prelungirii termenului de închiriere pân
chiriei la suma de 288
de la etajul doi al imobilului din Municipiul Alba Iulia,
str. Basarbiei, nr.
art. 91 alin. 1 lit. c

art. 123 din Legea nr. 215/2001 a
,

, va
permite
prelungirea duratei Contractului de închiriere nr. 6369/30 aprilie
2013 cu doamna Cornelia Popa în calitate de reprezentant al
ân la data de 30 aprilie 2019.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Paul Silviu TODORAN

Întocmit: Andreea Maria BABIN

ROMÂNIA

- monument istoric,

situat în municipiul Alba Iulia, str. Traian, nr. 28A
înscris în CF nr. 92241 Alba Iulia cu nr. top. 1817

mai 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive
- monument istoric, situat în municipiul Alba Iulia, str. Traian, nr.
28A
înscris în CF nr. 92241 Alba Iulia cu nr. top. 1817;
- raportul de specialitate nr. 9728/16 mai
cadrul aparatului de specialitate al Consili
- adresa referatul nr. 551/14 mai 2018 întocmite de
a
an
Alba, înregistrate
9585/15 mai 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
ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. 1

privind aprobarea Listei

art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001

Art. 1.
imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Traian, nr. 28A
în CF nr. 92241 Alba Iulia cu nr. topo. 1817
252 mp., compus din
cons
, proprietar Miron Bogdan
Istorice,
cod LMI 2015 AB-I-m-A-00001.02, conform
transmis
Art. 2.
gestionarea
ul aparatului de specialitate al Consiliului
AVIZAT
ION DUMITREL
Înregistrat cu nr. 143
Alba Iulia, 16 mai 2018

Vasile BUMBU

ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE

-

monument istoric, situat în municipiul Alba Iulia, str. Traian,
înscris în CF nr. 92241 Alba Iulia cu nr. top. 1817

Prin adresa nr. 551/14 mai
nr. 9585/15 mai
domnul Miron Bogdan
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Traian, nr. 28A
înscris în CF nr. 92241
Alba Iulia cu nr. top. 1817.
Domnul Miron Bogdan are calitatea
care,
conform extrasului CF 92241 Alba Iulia, nr. top. 1817, este compus din
fiind situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Traian, nr. 28A
de 252 mp.,
Situl arheologic de la Alba Iulia -I-m-A-00001.02., acesta
exprimânduPrin referatul nr. 551/14 mai
a propus
neexercitarea dreptului de proprietate din partea statului român, iar prin adresa nr. 551/14 mai
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
,
143 din 16 mai 2018.

ION DUMITREL

ROMÂNIA
ULUI
Nr. 9728/16 mai 2018
RAPORT

-

înscris în CF nr. 92241 Alba Iulia cu nr. top. 1817
Domnul Miron Bogdan
imobilului, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Traian, nr. 28A
înscris în CF nr. 92241 Alba Iulia cu nr. top. 1817, prin
Alba cu nr. 551/14 mai
Imobilul compus din
, este înscris în CF nr. 92241 Alba Iulia cu nr. top.
1817
252
Alba, la nr. crt. 3, respectiv, Situl arheologic de la Alba Iulia AB-I-m-A-00001.02.
Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea

de la data înregi

monumentelor istorice, cu

la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului
vor prevedea în bugetul
; valoarea de
.
art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
,
alin. 7, acest
. Prin

d
Fa

ui mai sus
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

privind actualizarea chiriei

prelungirea perioadei de închiriere pentru
29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba
Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A,
J

convoca
mai 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive
privind actualizarea chiriei prelungirea
perioadei de închiriere pentru
29 mp, situate la
subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A,
- proprietate
J
- raportul de specialitate nr. 9762/16 mai 2018
din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului J
;
- solicitarea doamnei Rodica Oniga, în calitate de reprezentant al medicilor stomatologi
din Policlinica stomatol
8163/25 aprilie 2018;
Luând în considerare prevederile:
98/28 mai 2010 privind aprobarea închirierii
, cu
ulterioare aduse prin
Consiliului J
122/2011, 84/2012, 86/2013, 101/2014, 93/2015, 86/2016, 145/2017;
noiembrie 2017 privind aprobarea
ilor imobile aflate în domeniul public
;
- Contractului de inchiriere nr. 6647/1 iunie 2010 înc
Rodica ONIGA
medicale stomatologice individuale, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5,
1/26 mai 2011
2/25 mai 2012,
nr. 3/31 mai 2013,
,
l nr. 5/ 29 mai 2015, Actul
6/ 31 mai 2016
;
Având în vedere prevederile: art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a art. 123 alin. 1
din Legea 215/2001 a administra iei publice locale, republicat , cu modific rile si complet rile
ulterioare;
În temeiul
115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a
:
H
Art. 1.
Art. 2.
-

ÂRE

actualizarea
chiriei la suma de 247 lei, pentru
29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str.
J
.
ungirea perioadei de închiriere
pentru
29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul
J

Art. 3. Se
încheierea Actului a
nr. 8 la Contractul de închiriere nr. 6647/1
iunie 2010 cu privire la
prelungirea perioadei de închiriere
conform prevederilor art. 1 art. 2, pentru
29 mp,
situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A
propr
.
Art. 4. Celelalte prevederi al
n
98/28 mai 2010, cu
ile ulterioare,
.
Art. 5.
Art. 6. Pri
Monitorul Oficial al J
J
Oniga (în calitate de reprezentant al

Alba, doamnei Rodica
, cu
),
cadrul aparatului
,.
AVIZAT

Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 144
Alba Iulia, 16 mai 2017

Vasile BUMBU

ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE
privind actualizarea chiriei prelungirea perioadei de închiriere
pentru
imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A,
- proprietate

Prin

nr. 98/2010, a fost aprobat

bunuriJude ului Alba, în
sunt asi
În acest sens, a fost încheiat Contractul de închiriere nr. 6647/1 iunie 2010, între
grupare a cabinetelor medicale stomatologice individuale, cu sediul în imobilul din municipiul
Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A,
-a stabilit la nivelul tarifelor aprobate de Consiliul Local al municipiului
Alba Iulia, prin
.
Prin
, nr. 84/24 mai 2012, nr.
86/30 mai 2013, nr. 101/29 mai 2014, nr. 93/28 mai 2015, nr. 86/26 mai 2016 nr. 145/2017
siunie 2018
încheindu-se în acest sens
1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6
nr. 7 la contractul de închiriere nr. 6647/1 iunie 2010.
i aplic

Indicelui

.
Prin solicitarea
registratura Consiliului
cu nr. 8163/25 aprilie
2018, doamna Rodica Oniga, în calitate de reprezentant al
medicale stomatologice individuale, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A,
9,
Contractul de închiriere nr. 6647/1 iunie 2010.
- aprilie 2018.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
, potrivit
le art. 41 alin. 1 din
dreptul

,
,
nr. 144 din 16 mai 2018.

Ion DUMITREL

ROMÂNIA
GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 9762/16.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
privind actualizarea chiriei prelungirea perioadei de închiriere
pentru
imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A,
- proprietate

în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5 A,
cabinete individuale în supra

plus cota
.

O.G.
-

totalizând 426 mp, din care 56,73% (241,71 mp) a devenit proprietatea medicilor si tehnicienilor

reprezentând 184,29 mp), cota parte de 99 mp din terenul
Prin
, situate la subsolul imobilului din
Municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A (
)
a acestor s
actului medical stomatologic.
Conform Ordinului ministrului s
io

publice nr. 1338/2007 pentru aprobarea
, pentru

form prevederilor legale în
vigoare.
Contractul de închiriere nr. 6647, a fost încheiat la data de 1 iunie 2010, între Consiliul
cabinetelor medicale stomatologice individuale, cu sediul în imobilul din Municipiul Alba Iulia,
iunie 2011 si cu o chirie
Chiria de 150
onsiliul
local al municipiului Alba Iulia
. Baza de calcul a constituitnr. 16, lit. b) din Anexa la
depozite de serviciu
a municipiului
Alba Iulia, un tarif de 5,20
Prin
101/2014, chiria s-a majorat la 24

50 lei*1,0957=164,35

4,35 lei),
75

lei ( 150*1,5 %= 225,00 lei).
Regulamentul

ate în domeniul
art. 43 alin. 3

ctualizarea chiriei se va face conform indicilor

Alba nr. 436/2017- art. 33 alin. 7 pct. 16

a se vedea
depozite de serviciu 5,20 lei / mp zona

350/23.11.2017,

iunie 2014-aprilie 2018
(ultima lun

97.

40 lei*1,0297=247 lei.
Prin
122/26 mai 2011, nr. 84/24 mai 2012, nr.
86/30 mai 2013, nr. 101/29 mai 2014, 93/28 mai 2015, 86/26 mai
s-a
, încheindu-se în acest sens Actele
, 5
la contractul de închiriere nr. 664701.06.2010.
01.06.2018 c
8163/25.04.2018, doamna Rodica
Oniga, reprezentanta
, cu
sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A
01 iunie 2019
închiriere nr. 6647/01.06.2010.
medicii stomatologi de
01 iunie 2019
actualizarea chiriei la suma de 247
dispozi

-

art. 91 alin. 1 lit. c
,
, va
6647/01.06.2010

cu doamna Rodica Oniga în calitate de reprezentant al
medicale stomoatologice individuale
1 iunie 2019.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Paul Silviu TODORAN

Întocmit: Andreea Maria BABIN

ROMÂNIA

privind aprobarea
Copilului Alba, a unor

i

2 mp, din imobilele
,

convoca

a

Luând în dezbatere:
- expunerea de motive

P
Centrul de Servicii

din luna mai 2018;
privind aprobarea

P
de 2 mp, din imobilele
Centrul
J
ui Alba;
- raportul de specialitate nr. 9807/17 mai 2018 a
cadrul aparatului de
- solicitarea nr. 5526/8 mai 2018 a
Copilului Alba
registratura Consiliului J
Luând în considerare prevederile
noiembrie 2017

;
9074/8 mai 2017;
;

Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a

art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a
;
- art. 861 alin. 3 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil),
e
;
- art. 14, 15
16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public , cu

- H.G. nr. 974/2002
municipiilor,
În temeiul art. 97 art.115 alin.1 lit. c din Legea nr.215/2001

;
area

Art. 1.
Copilului Alba a unui

u

1 mp, din imobilul
a
pentru amplasarea unor aparate de comercializare de

produse specifice de c
Art. 2.

e la art. 1, se va
,

cu respectarea Regulamentului de închiriere prin l
aprobat prin
nr. 350/23 noiembrie 2017.

ea

Art. 3.

din
ei
vor duce la îndeplinire prevederile

Generale
Art. 4. Prin intermediul secretarul
c

Alba,
gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de

AVIZAT
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 145
Alba Iulia, 17 mai 2018

Vasile BUMBU

ROMÂNIA

la

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea

Prin adresa nr. 5526/8 mai 2018
registratura
cu
nr. 9074/8 mai 2018
P
aprobarea
2m
astfel:
1 mp în incinta sediului
ei Generale
Alba din Bulevardul
Alba Iulia, imobil proprietate public a
1 mp în încinta sediului Centrului de Servicii Comunitare Arnsberg
colae
Titulescu, nr. 9, Alba Iulia, imobil proprietate public
a avut de-a lungul
a unui aparat automat de cafea.
În prezent, la sediul
ei Generale
este un
flux de aproximativ 500 de persoan
p
organizarea comisiilor pentru stabilirea gradului de h
semnificativ de persoan
, organizarea unor evenimente în Sala de
Arnsberg
(

mplasarea unui aparat automat d
în imobilul din municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 9,
Centru
e

Prin
23 noiembrie 2017 a fost aprobat
Regulamentul care reg
modul de închiriere a bunurilor imobile
terenuri, aflate în
a Jud
în administrarea
Consiliului
Alba sau a
aflate sub autoritatea Consiliului
Alba,
le-a fost constituit dreptul de administrare asupra acestora, prin act administrative.
Potrivit contractului de admi

propun aprobarea
a
de 2 mp, situate la
pentru
amplasarea
e.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
, potrivit
art. 41 alin. 1 din
dreptul

,
,
nr. 145 din 17 mai 2018.
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 9807/17.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea

la

Conform Legii nr. 213/
,
gii.
Direc

, inst

cu

strare asupra acestor imobile
cea
Sediul DGASPC Alba

în imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia,
Inventarul bunurilor
.

757,55 mp

Direc

serviciilor
sociale. DGASPC Alba a avut de8 , Alba Iulia, a unui aparat automat de cafea.
trului
Arnsberg
este cuprins în Inventarul bunurilor c
1 mp, însc

79570 Alba Iulia. În acest centru se
precum
-

ecuperarea
profesion
Conform art. 14 alin (1) din

Închirierea bunurilor proprietate
-t
bunului închiriat,

(2) Contractul de închiriere se

titularul dreptului de proprietate sau de administrare . De asemenea conform art. 15
.
Închirierea
DGASPC Alba, cu respectarea Regulamentului de înch
, apr

de pornire a licita iei, caietul
de sarcini, planul de amplasament al spa ilor care fac obiectul procedurii de închiriere,
lul contractului de închiriere, vor fi
em aprobarea închirierii

Iulia, proprietate pub

pentru amplasarea unor aparate de comercializare de

art. 91 alin. 1 lit. c

art. 123 din Legea nr
,

permite

General
2 mp, situat în imobilele

, va
a
e.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Paul Silviu TODORAN

Întocmit: Andreea Maria BABIN

ROMÂNIA

privind aprobarea unor procese verbale

Consiliul J
convocat
mai 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiect
privind aprobarea unor procese-verbale de
;
- raportul de specialitate nr. 10044/21 mai 2018
gestionarea patrimoniului din
;
- adresa
,
în calitate de ing. topograf,
registratura Consiliului
Alba cu nr. 9880/17 mai 2018, prin care se
area
asupra unor imobile situate în municipiul
Aiud,
cu DJ 107I, fiind înscrise în CF 70838 Aiud, nr. topo. 531
de 504
respectiv CF 92450 Aiud
imobile care se
înveci
- propr
- procesul, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I situat în intravilanul municipiului Aiud,
Aiudul de Sus, înscris în CF 70838 Aiud
-

procesul-

, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I Aiudul de Sus, înscris în CF 92450 Aiud, nr. top. 536, 537 im

Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a
;
- Legii nr. 7/1996
;
- art. 26 lit. c
fun

din Regulamentul privind

aprobat prin Ordinul nr. 700/2014
În temeiul art. 97 alin. 1

.
art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr.215/2001 a administr
urm

Art. 1.
aprobarea Proceselor verbale
,
pentru stabilirea limitelor comune dintre D.J. 107I - propri
J
imobilele situate în intravilanul municipiului Aiud,
Aiudul de Sus, str.
înscrise în CF 70838 Aiud
respectiv CF 92450 Aiud, nr. top. 536, 537,
- imobile care se
- solicitate
anexa -

Art. 2.
Consiliului J
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului J
Art. 3.
Doamnei ing.
,

ice,

Dumitru FULEA

Înregistrat cu nr. 150
Alba Iulia, 21 mai 2018

E

AVIZAT
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
EDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea unor

cu privire la aprobarea Proceselor verbale d
, pentru stabilirea
limitelor comune dintre DJ 107I situate în
intravilanul municipiului Aiud, loc
înscrise în CF 70838 Aiud sub nr. topo. 531, imobil CF 92450 Aiud sub nr. top. 536, 537, imobil imobile care se
învecinea
registratura Consiliului
ean Alba cu nr. 9880/17 mai 2018,
, prin mandatar
, în calitate
de inginer topograf, se transmite spre aprobare un
procese
asupra unor
culare
În conformitate cu prevederile
aprobat prin Ordinul nr.
700/2014
,
ProcesuluiÎn ur

.
specialistul în domeniu din cadrul Serviciului
a

documenta
urmare,
verbale
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
, potrivit
art. 41 alin. 1 din
dreptul

,
,
150 din 21 mai 2018.
P.

,

Dumitru FULEA

ROMÂNIA
LUI
Nr. 10044/21 mai 2018
RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea unor
9880/17.05.2018, doamna
, prin mandatar ing.
, inginer
procese verbale
asupra unor

topo
particulare, ca
- procesul-

rea limitelor comune dintre DJ 107I,

- procesul-

ru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I,

.
Procesul-

acesta fiind

nului

cu nr. crt. 54.
În conformitate cu Ordinul
Regulamentului privind c
imobilului pentru care s-a e

tru
,

a cons
,

întocmind Referatul nr. 9892/17.05.2018, prin urmare,
verbale
Proiectu
art. 91 alin. 1 lit. f din
, va

ulterioare
imobilelor de mai sus.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Întocmit, Ghilea Florin

Paul Silviu TODORAN

ROMÂNIA

cu privire la modificarea

/26 aprilie 2018 privind
dezlipire a imobilului înscris în CF nr. 71740 Cugir,
-

situat adm

convocat
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive

a

2018;

âre cu privire la modificarea
/26 aprilie 2018 privind aprobarea documen

de dezlipire a imobilului
l Alba - raportul de specialitate nr. 10333/23 mai

, str.
;
din

;
- referatul de admitere dezmembrare imobil nr. 19122/10 mai 2018 al Oficiului de
nr. 10329/23 mai 2018.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin 1 lit. c art. 119 din Legea nr. 215/2001
ublice locale,
;
- Legii nr. 7/1996
;
- Regulamentului
aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului
;
În temeiul

rt. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001

Art. 1. Prevederile

105/26 aprilie 2018
-

Art. 1.
localitatea Cugir, str. Victoriei, nr. 9, jud

identificat prin nr. cad. 75596, situat în
Alba, UAT Cugir, în

- Lotul 1 cu num r cadastral 75596 în
4261 mp., c
ând ca proprietar J
Domeniului
;
- Lotul 2 cu num r cadastral 75597 în
mp., categoria de folos
având ca proprietar J
Domeniul
Art. 2.
Cart
J
ui Alba
Domeniul
, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta

Art. 3.
J
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului J

patrimoniului din

Art. 4.
cadrul

AVIZAT
Dumitru FULEA

Înregistrat cu nr. 156
Alba Iulia, 23 mai 2018

Vasile BUMBU

ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la modificarea
Alba - proprietate public
modificarea prevederilor
de dezlipire a imobilului înscris în CF nr. 71740,
imobilului respective
Alba.
Prin
documen

aprilie 2018 privind aprobarea
înscris în CF 71740 Cugir, situat
Alba, a fost aprobat dezmembrarea imobilului respectiv în 2 loturi.
Prin Referatul de admitere dezmembrare imobil nr. 19122/10 mai 2018 al Oficiului de
Alba prin Biroul de C
Alba
Iulia, celor 2 loturi le-au fost alocate numere cadastrale:
75597.
Pentru
dreptului de proprietate în favoarea J
ui Alba ca
Domeniului public al
asupra celor 2 imobile, se impune modificarea
Consiliului
/26 aprilie 2018,
,
create cu
numerele cadastrale alocate prin Referatul de admitere dezmembrare imobil emis de OCPI Alba
prin BCPI Alba Iulia.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
, potrivit
art. 41 alin. 1 din
Regulamentu
gistrat cu nr. 156 din 23 mai 2018.
P.

,

Dumitru FULEA

ROMÂNIA

Nr. 10333/23.05.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la modificarea

la proiectul d

Alba -

compus din con
anexei nr. 1 a H.G. nr. 974/2002
.
mp., din total de 6648 mp., înscris în CF nr. 71740), a d
s-a
d
- Lotul nr. 1 în
- Domeniul
- Lotul nr. 2 în supra
mbrare sOCPI Alba
prin BCPI Alba Iulia Referatul de admitere dezmembrare imobil pentru imobilul identificat cu
numarul cadastral 71740. Prin Referatul de admitere dezmembrare imobil al Biroului de
Cadastru
lia, înregistrat la Registratura Consi
an
Alba cu nr. 10329/23.05.2018, au fost alocate celor 2 loturi nou create numerele cadastrale
75596
5597.
dreptului de

celor 2 loturi, se
aprilie 2018 privind
CF nr. 71740 Cugir, situat

Alba,
de admitere dezmembrare imobil emis de Biroul de Cadastr
Se va solicita Biroului de Cadastru

.
efectuarea

favoarea domeniu
celor 2 imobile, conform Referatului de
admitere dezmembrare imobil nr. 19122/16.05.2018 al BCPI Alba Iulia, înregistrat la Consiliul
. 10329/23.05.2018.

privind ge
celor 2 imobile nou create.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Întocmit, Ghilea Florin

Paul Silviu TODORAN

ROMÂNIA

al

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud

convocat
a
din luna mai 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive
Statului de
al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud;
- raportul de specialitate nr. 10164 din 22 mai 2018 al Biroului resurse umane din cadrul
aparatului de specialita
;
- solicitarea nr. 1012 din 10 aprilie 2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud,
7370 din 16 aprilie 2018
- solicitarea nr. 1443 din 17 mai 2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud,
9986 din 18 mai
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001
;
- art. 31 alin. 2
art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
- art. 207 alin. 2 din Legii nr. 95/2006
;
- O.U.G. nr. 162/2008
;
- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
aprobate prin H.G. nr. 56/2009,
ulterioare;
În temeiul art. 97
locale, republica

art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001

al Spitalului de Pneumoftiziologie

Art. 1.
Aiud, conform anexei Art. 2.

63/28 martie 2018

Art. 3.
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului J
Pneumoftiziologie Aiud,
Art. 4.

Biroului resurse umane
Managerul Spitalului de

Spitalului de
cadrul
aparatului de speci
p.
Dumitru FULEA
Nr. 151
Alba Iulia, 22 mai 2018

AVIZAT
Vasile BUMBU

Anexa la P
151/22 mai 2018

AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD

Nr.
crt.
1
2
3
4
5-6
7-13
14
15-18
19-23
24
25
26-28
29
30
31-33
34
35
36
37-38
39
40-45
46
47
48-51
52
53-59
60-65
66
67
68
69
70
71

Nivel
studii

Specialitatea

COMITET DIRECTOR
Manager grad II
S
Director medical grad II
S
Director financiar contabil grad II
S
Economist
Total
33 paturi
S
Pneumologie
Medic primar
S
Pneumologie
Asistent medical principal
PL
Asistent medical debutant
PL
G
Infirmier
G
- Compartiment TBC 23 paturi
Medic specialist
S
Pneumologie
Asistent medical principalPL
Asistent medical principal
PL
Asistent medical
PL
Asistent medical
PL
Medici
G
Infirmier
G
Total
60 paturi
S
Pneumologie
Medic primar
S
Pneumologie
Medic specialist
S
Pneumologie
Asistent medical principalPL
Asistent medical principal
PL
Asistent medical principal
S
Asistent medical principal
S
Asistent medical
PL
Asistent medical debutant
PL
G
Infirmier
G
Total
FARMACIA
S
Farmacie
Asistent medical principal
PL
Farmacie
Asistent medical
PL
Farmacie
G
Total
LABORATOR ANALIZE MEDICALE + Comp. BK
S
Laborator
Medic specialist
S
Laborator

r
posturi

1
1
1
3
1
2
7
1
4
5
1
1
3
1
1
3
1
31
1
1
2
1
6
1
1
4
1
7
6
31
1
1
1
1
4
1
1

72
73-74
75
76
77
78-79
80
81
82
83
84
85

86

Biolog/biochimist
Asistent medical principal
Total
LABORATOR RADIOLOGIEMedic specialist
Asistent medical principal
Total
Medic specialist
Asistent medical principal

S
PL
G

Biolog/biochimist
Laborator

1
2
1
6

S
PL

Radiologie
Radiologie

1
1
2

S
PL

Pneumologie

2
1
3

Pneumologie

1
1
1
1
1
5

Total
DISPENSAR TBC
Medic primar
S
Asistent medical principal
PL
Asistent medical principal
PL
Asistent medical
PL
G
Total
Registrator medical

Radiologie

M

1
1

Total
87
88
89

MEDICALE (Ord. 1101/2016)
Medic specialist
S
Epidemiologie
Asistent medical principal
PL
Epidemiologie
G
Agent DDD
Total

90
91
92
93

Medic specialist
Consilier Juridic debutant
Economist debutant
Asistent medical principal

94-96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

S
S
S
PL

Jurist
Economist

Total
FINANCIAR CONTABILITATE
Economist gradul IA
S
Economist
Referent specialitate gradul II

S
Economist
Total
BIROU RESURSE UMANE - SERVICII INTERNE
grad II
S
Economist
Economist gradul II
S
Economist
Referent specialitate gradul I
S
Economist
JURIDIC
Consilier juridic gradul II
S
Jurist
SERVICII INTERNE (secretariatReferent tr. I
M
Referent
M
Arhivar
Total
SERVICIUL ADMINISTRATIV
grad II
S
Inginer
APROVIZIONARE
Referent/merceolog tr. I
M
Merceolog
Magaziner
M

1
1
1
3
1
1
1
1
4
3
1
4
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1

107

Inginer gradul IA

108

Subinginer gradul I

109

Analist programator, gradul II

S
TEHNIC
SSD

Inginer

1

Subinginer

1

S

1

CAPELA
110

Preot gr. II

S

Preot

1
8

G

ordine

1
1

Instalator
Electrician

1
1
2

Total
111

Portar, paznic
Total

112
113

Muncitor calificat III
Muncitor calificat II

Total
MUNCITORI DESERVIRE POSTURI FIXE
114-115
116

Muncitor calificat tr. II
Muncitor calificat tr. III

Fochist
Fochist

2
1

117-118

Muncitor calificat tr. IV

Telefonist

2

119
120

Muncitor calificat tr. III
Croitor
Aprovizionare, depozitare, manipulare bunuri
Muncitor necalificat tr. I
Manipulant bunuri

1
1

121
122

Muncitor calificat tr. II
Muncitor necalificat tr. I

Horticultor

1
1

123

Muncitor calificat tr. IV

Frizer

1

Frizeria
Conducere auto
124
125-127

tr. I
Total

1
11

Total

3
3

Muncitor calificat tr. III

128
129

M;G
M;G

1
1
2

Total
130

Garderobier

M;G

Garderobier

Total
TOTAL POSTURI
AVIZAT
Dumitru FULEA

Vasile BUMBU

1
1
130

ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE
al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
Prin
63/28 martie 2018 a fost aprobat Statul de
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud prin adresa nr. 1012 din 10 aprilie 2018
7370 din 16 aprilie 2018 a solicitat modificarea
prin transformarea unui post de asistent medical, pentru acordarea gradului
principal.
Potrivit prevederilor art. 31 alin. 2 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
au trepte profesionale se face potrivit prevederilor din statute sau alte acte
, în conformitate cu prevederile art. 31
,
.
Pneumoftiziologie Aiud a
-un grad profesional inferior, pentru o mai mare adresabilitate în
momentul scoaterii la concurs.
Având în vedere prevederile Regul
în conformitate cu art. 15 din Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.
162/2008
aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu
cu nr. 151 din 22 mai 2018.
p.
Dumitru FULEA

at proiectul de

ROMÂNIA
CONSILIUL JUD
Biroul resurse umane
Nr. 10164/22.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr.

.
Articolul 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind
H.G. nr. 56/2009,
iei publice locale, prin structura cu

organizatorice,

reorganizarea,

management a fost transferat, pentru aprobarea acestora.
Prin adresa nr. 1012 din 10 aprilie 2018 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
pentru acordarea gradului principal unui asistent medical de la
cadrul spitalului, modificarea S
ransformarea unui post de asistent medical
cu studii superioare în post de asistent medical principal cu studii superioare.
Art. 207 alin. 2 din Legea nr. 95/2006
studii sanitare postliceale

-o specializare de profil clinic,
e

Prin adresa nr. 1443 din 17 mai 2018
modificarea unor posturi vacante
- Laborator de analize medicale + Comp. BK - Transformare un post vacant de medic
primar în post vacant de medic specialist;
- Transformare un post vacant de consilier
juridic gradul II în post vacant de consilier juridic debutant;
- Transformare un post vacant de
economist gradul II în post vacant de economist debutant;
- Resurse umane Transformare un post vacant de economist gradul IA în post vacant de
economist gradul II.
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrat cu nr. 151/22 mai 2018.

Întocmit,

ROMÂNIA

al

privind aprobarea

ediu Alba

Consiliul Jude ean Alba,
luna mai 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive
aprobarea
Statului de
al
ediu Alba;
- raportul de specialitate nr. 10269 din 23 mai 2018 al Biroului resurse umane din cadrul
- solicitarea nr. 165 din 23 mai 2018
Mediu Alba
. 10266 din 23 mai 2018 la registratura Consili
;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administra iei
;
- art. 31 alin. 2
art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
;
- art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant cor
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
H.G. nr. 286/2011,
ulterioare.
În temeiul art. 97 art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001

Art. 1.
modificarea Statului
al
Ecologizare Mediu Alba,
anexa .
Art. 2.
din 25 februarie 2016 î
aplicabilitatea la
Art. 3. Pre edintele Consiliului Jude ean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude ean Alba i al directorului
ediu Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei
Art. 4. Prin intermediul secretarului Jude
i se
J
ediu Alba,
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Cons

ii publice i
AVIZAT

Dumitru FULEA
Nr. 155
Alba Iulia, 23 mai 2018

Vasile BUMBU

Anexa
155/23 mai 2018

Nr
Crt.
1
2
3
4
5

STUDII
DIRECTOR

S
S

Inspector de specialitate gradul IA
Aprovizionare-desfacere
Referent IA

S

8
9

Centrul ALBA
Consilier gradul IA
Muncitor calificat I
Centrul AIUD
Consilier gradul IA
Referent IA

10
11

Consilier gradul IA
Referent IA

6
7

M
M
S
M
S
M
S
M

SERVICII
12, 13

Muncitor calificat I

M

14
15, 16
17, 18

Muncitor calificat III
Paznic, Îngrijitor

M
M
M

posturi
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
7
2
1
2
2
18

TOTAL POSTURI

AVIZAT
Dumitru FULEA

Vasile BUMBU

ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE
al

ediu Alba

Prin

Alba nr. 30 din 25 februarie 2016 a fost aprobat
al
ediu Alba.
Prin adresa nr. 165 din 23 mai 2018
cu nr. 10266 din 23 mai 2018, Dir
a solicitat
modificarea
prin transformarea unui post de inspector de specialitate gradul I
în inspector de specialitate gradul IA la Compartimentul financiarurmare
J
D
Ecologizare Mediu Alba.
În conformitate cu prevederile art. 31 alin. 2 din Legea cadru nr. 153/2017 privind
,
acte normat
, în conformitate cu prevederile art. 31
.
le de conducere
, reîncadrarea personalului din luna iulie 2017, slor de conducere.
Având în vedere prevederile

ii al

re al Consiliului

modificarea
înregistrat cu nr. 155 din 23 mai 2018.

DUMITRU FULEA

.

ROMÂNIA
Biroul resurse umane
Nr. 10269/23.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
al

ediu Alba

publice locale, r

Prin adresa nr. 165 din 23 mai 2018
cu nr. 10266 din 23 mai 2018
J

ediu Alba

din 25 februarie 2016.
ogizare Mediu
Alba
examenului de promovare în grad profesional imediat superior, organizat pentru promovarea
Potrivit prevederilor art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post v
si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
H.G. nr. 286/2011, cu
, ce prevede: promovarea personalului contractual din
ormarea postului din statul de
-unul de nivel imediat superior în luna mai 2018 s-a
organizat concursul pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual din cadrul
promovare.
Art. 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017
publice,
pers
-unul de nivel
153/2017 privind salarizarea personalului
vechime în specialitate/v
rea se face pe
Conform acestor prevederi se impune schimbarea

Nr. crt.
1
2

conform Legii cadru nr. 284/2010
Director gradul I

conform Legii cadru
nr. 153/2017
Director
re privind
ediu Alba, înregistrat cu

nr. 155 din 23 mai 2018.
Suciu
Întocmit,
Ioana Silvia Matei

ROMÂNIA
VICE

P
privind aprobarea atribuirii unei
-

, pe traseul
, operatorului de transport rutier Flamingo Travelling SRL

convocat
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la p

ao

din luna mai 2018;
aprobarea atribuirii unei

speciale, pe traseul
, operatorului de transport rutier Flamingo Travelling
SRL;
- raportul de specialitate nr. 10312 din 23 mai 2018 al Compartimentului Autoritatea
cadrul aparatului de specialitate al
- cererea operatorului de transport rutier Flamingo Travelling SRL privind eliberarea
curse regulate speciale, pe traseul
cu nr. 10155/22 mai 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 1234/23 mai 2018,
vederea
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul

înregistrat la registratura Consiliului

-

;
Flamingo Travelling SRL în
n
;
. 25/26 ianuarie 2017

privind
curse regulate speciale, în j
;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d
art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
publice locale,,
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin
,
;
În temeiul art. 97 art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001

Art. 1.
20 iunie 2018 - 19 iunie 2019, pe traseul
Flamingo Travelling SRL,
Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF5, ap. 64, j
Art. 2.

, operatorului de transport rutier
RO3704507, cu sediul în localitatea Alba
eratorul de transport rutier Flamingo

Travelling SRL

Art. 3.

Compartimentului
cadrul aparatului

Art. 4. Prin intermediul S
transport

rutier

Flamingo

Travelling

VICE
Dumitru FULEA

Înregistrat cu nr. 152
Alba Iulia, 23 mai 2018

SRL

ratorului de
ei j
r
p
din cadrul aparatului de specialitate al
AVIZAT
Vasile BUMBU

,

ROMÂNIA
VICE
EXPUNERE DE MOTIVE
efectuarea serviciului de transport public j
speciale, pe traseul
, operatorului de transport rutier
Flamingo Travelling SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
regulate sau a transportului public de persoane
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din
, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera op
ctului, dar nu
mai mare de 3 ani.
art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ulterioare
de art. 13persoane prin curse regulate speciale în j
, aprobat prin
25/2017.
La data de 22 mai 2018, operatorul de transport rutier Flamingo Travelling SRL, cod de
RO3704507, cu sediul în loc. Alba Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF5,
ap. 64,
a depus la registratura Consiliului J
de
art. 31 din actele normative anterior
e
speciale, pe traseul
2019.

-

, cu valabilitate în perioada 20 iunie 2018 - 19 iunie

Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
Prin adresa nr. 1234/23 mai 2018
avizat favorabil
solicitarea operatorului de transport rutier Flamingo Travelling SRL privind eliberarea unei
traseul
mai 2018 încheiat cu

Iulia, în baza contractului de transport nr. 195/16 mai 2018/1753/18

operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
- autoritate de autorizare, va elibera
ratorul de transport
rutier
SRL
cu prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public
local nr. 92/2007, aprobate prin
.
Având în vedere cele expuse, în temeiul
p
cu nr. 152 din
23 mai 2018.
VICE
,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
Nr. 10312/23.05.2018
la p
efectuare
speciale, pe traseul

RAPORT DE SPECIALITATE
, operatorului de transport rutier
Flamingo Travelling SRL
art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
publice locale nr. 215/2001,
gestionarea serviciilor

prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/20
Potrivit art. 38 alin. 7 din
, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de

art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin
, transportul public
-A.R.R.
r
,

la art. 31-39 al actului
la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport
rin curse regulate speciale în j
, aprobat prin
operatorul de transport rutier solicitant va depune la

a) cererea;
b)
;
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; grafic
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
s
ean de persoane prin curse

rârea
persoanelor transportate.
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
Prin cererea
10155/22 mai
2018, operatorul de transport rutier Flamingo Travelling SRL cu sediul în loc. Alba Iulia, b-dul
Victoriei, nr. 47, bl. CF5, ap. 64, jude
,
pentru
traseul

Solicitarea

, cu valabilitate în perioada 20 iunie 2018 - 19 iunie 2019.
contractul de transport nr. 195/16 mai 2018/1753/18 mai 2018

Alba.
SRL pe ruta

-

Cons
, conform graficului de circula ie propus,
unei curse zilnic

inclusiv.

Flamingo Travelling SRL
rsoane prin curse regulate speciale, pe traseul

-

,
an de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1234/23 mai 2018
speciale pe
SRL.

operatorul de transport rutier Flamingo Travelling
- autoritate de autorizare in domeniul

serviciilor de transport public local, potrivit
A.N.R.S.C,
20 iunie 2018 - 19 iunie 2019
le conferite de Legea serviciilor de transport

Adam -

CONSILIER,

ROMÂNIA
VICE

P
privind aprobarea atribuirii unei
Aiud -

, pe traseul
, operatorului de transport rutier Flamingo Travelling SRL

convocat
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la p

ao

din luna mai 2018;
aprobarea atribuirii unei

speciale, pe traseul Aiud , operatorului de transport rutier Flamingo Travelling SRL;
- raportul de specialitate nr. 10313 din 23 mai 2018 al Compartimentului Autoritatea
cadrul aparatului de specialitate al
- cererea operatorului de transport rutier Flamingo Travelling SRL privind eliberarea
curse regulate speciale, pe traseul Aiud înregistrat la registratura Consiliului
Alba cu nr. 10156/22 mai 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 1234/23 mai 2018,
;
Flamingo Travelling SRL în
vederea
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud ;
. 25/26 ianuarie 2017
privind
curse regulate speciale, în j
;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d
art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
publice locale,
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului int
,
;
În temeiul art. 97 art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001

Art. 1.
20 iunie 2018 - 19 iunie 2019, pe traseul Aiud , operatorului de transport rutier
Flamingo Travelling SRL,
RO3704507, cu sediul în localitatea Alba
Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF5, ap. 64, j
Art. 2. Compartimentul Autorit
eratorul de transport rutier Flamingo
Travelling SRL

Art. 3.

Compartimentului
cadrul aparatului

Art. 4. Prin intermediul S
transport

rutier

Flamingo

Travelling

VICE
Dumitru FULEA

Înregistrat cu nr. 153
Alba Iulia, 23 mai 2018

SRL

ratorului de
ei j
r
p
din cadrul aparatului de specialitate al
AVIZAT
SECRETA
Vasile BUMBU

,

ROMÂNIA
VICE
EXPUNERE DE MOTIVE
speciale, pe traseul Aiud , operatorului de transport rutier
Flamingo Travelling SRL

regulate

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public
caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din
, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la c
mai mare de 3 ani.
P
art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ulterioare
de art. 13persoane prin curse regulate speciale în j

, aprobat prin

La data de 22 mai 2018, operatorul de transport rutier Flamingo Travelling SRL, cod de
RO3704507, cu sediul în loc. Alba Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF5,
ap. 64,
de
art. 31 din actele normative anterior
e
speciale, pe traseul Aiud -

, cu valabilitate în perioada 20 iunie 2018 - 19 iunie 2019.

Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
Prin adresa nr. 1234/23 mai 2018
solicitarea operatorului de transport rutier Flamingo Travelling SRL privind eliberarea unei
traseul Aiud 2018 încheiat cu

Iulia, în baza contractului de transport nr. 196/16 mai 2018/1754/18 mai

operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
- autoritate de autorizare, va elibera
ratorul de transport
rutier
SRL
cu prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public
local nr. 92/2007, aprobate prin
.
Având în vedere cele expuse, în temeiul
p
cu nr. 153 din
23 mai 2018.
VICE
,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
Nr. 10313/23.05.2018
la p

RAPORT DE SPECIALITATE
ean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Aiud , operatorului de transport rutier
Flamingo Travelling SRL

prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea

art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
publice locale nr. 215/2001,
gestionarea serviciilor
i, cadrul

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
e
Potrivit art. 38 alin. 7 din
, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transportul
art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin
, transportul public
de transport rutier în
-A.R.R.
r
la art. 31-39 al actului
,
la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport
n de persoane prin curse regulate speciale în j
ul Alba, aprobat prin
operatorul de transport rutier solicitant va depune la
inde:
a) cererea;
b)
-

sensurile în car
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
l de
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadru
regulate speciale

entarea avizelor eliberate de
persoanelor transportate.
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
Prin cererea în
10156/22 mai
2018, operatorul de transport rutier Flamingo Travelling SRL cu sediul în loc. Alba Iulia, b-dul
Victoriei, nr. 47, bl. CF5, ap. 64,
,
traseu pentru
traseul Aiud -

, cu valabilitate în perioada 20 iunie 2018 - 19 iunie 2019.
contractul de transport nr. 196/16 mai 2018/1754/18 mai 2018

Alba.
SRL pe ruta Aiud -

, conform graficului de circula ie propus,

prevede efectuarea unei c

inclusiv.

Flamingo Travelling SRL
Aiud - Se

, a fost

prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1234/23 mai 2018
operatorul de transport rutier Flamingo Travelling
SRL.
- autoritate de autorizare in domeniul
serviciilor de transport public local, potrivit
A.N.R.S.C,
20 iunie 2018 - 19 iunie 2019
Legea serviciilor de transport
public local nr.

Adam -

CONSILIER,

ROMÂNIA
VICE

P
privind aprobarea atribuirii unei
Alba Iulia -

, pe traseul
, operatorului de transport rutier Flamingo Travelling SRL

convocat
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la p

ao

din luna mai 2018;
aprobarea atribuirii unei

speciale, pe traseul Alba Iulia , operatorului de transport rutier Flamingo Travelling SRL;
- raportul de specialitate nr. 10314 din 23 mai 2018 al Compartimentului Autoritatea
cadrul aparatului de specialitate al
- cererea operatorului de transport rutier Flamingo Travelling SRL privind eliberarea
curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia înregistrat la registratura Consiliului
cu nr. 10157/22 mai 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 1234/23 mai 2018,
;
Flamingo Travelling SRL în
vederea
n
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia ;
. 25/26 ianuarie 2017
privind
curse regulate speciale, în j
;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d
art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
publice locale,
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin
,
;
În temeiul art. 97 art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001

Art. 1.
20 iunie 2018 - 19 iunie 2019, pe traseul Alba Iulia , operatorului de transport rutier
Flamingo Travelling SRL,
RO3704507, cu sediul în localitatea Alba
Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF5, ap. 64, j
Art. 2.
eratorul de transport rutier Flamingo
Travelling SRL

Art. 3.

Compartimentului
cadrul aparatului

Art. 4. Prin intermediul S
transport rutier

Flamingo

Travelling

VICE
Dumitru FULEA

Înregistrat cu nr. 154
Alba Iulia, 23 mai 2018

SRL

ratorului de
ei j
r
p
din cadrul aparatului de specialitate al
AVIZAT
Vasile BUMBU

,

ROMÂNIA
VICE
EXPUNERE DE MOTIVE
efectuarea serviciului de transport public ju
speciale, pe traseul
, operatorului de transport rutier
Flamingo Travelling SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
regulate sau a transportului public de persoane
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din
, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera ope
tului, dar nu
mai mare de 3 ani.
art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ulterioare
de art. 13persoane prin curse regulate speciale în j
, aprobat prin
25/2017.
La data de 22 mai 2018, operatorul de transport rutier Flamingo Travelling SRL, cod de
RO3704507, cu sediul în loc. Alba Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF5,
ap. 64,
a depus la registratura Consiliului Ju
de
art. 31 din actele normative anterior
e
speciale, pe traseul Alba Iulia -

, cu valabilitate în perioada 20 iunie 2018 - 19 iunie 2019.

Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
Prin adresa nr. 1234/23 mai 2018
avizat favorabil
solicitarea operatorului de transport rutier Flamingo Travelling SRL privind eliberarea unei
traseul Alba Iulia mai 2018 încheiat cu

Iulia, în baza contractului de transport nr. 197/16 mai 2018/1755/18

operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
- autoritate de autorizare, va elibera
ratorul de transport
rutier
SRL
cu prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public
local nr. 92/2007, aprobate prin
.
Având în vedere cele expuse, în temeiul
p
cu nr. 154 din
23 mai 2018.
VICE
,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
Nr. 10314/23.05.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la p
efectuar
speciale, pe traseul Alba Iulia , operatorului de transport rutier
Flamingo Travelling SRL
art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
publice locale nr. 215/2001,
gestionarea serviciilor

prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2
.
Potrivit art. 38 alin. 7 din
, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de

art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin
, transportul public
-A.R.R.
r
,

la art. 31-39 al actului
la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport
rin curse regulate speciale în j
, aprobat prin
operatorul de transport rutier solicitant va depune la

a) cererea;
b)
prezentate în list
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; grafi
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau

orârea
persoanelor transportate.
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
Prin cererea
10157/22 mai
2018, operatorul de transport rutier Flamingo Travelling SRL cu sediul în loc. Alba Iulia, b-dul
Victoriei, nr. 47, bl. CF5, ap. 64, jud
,
pentru
traseul Alba Iulia Solicitarea

, cu valabilitate în perioada 20 iunie 2018 - 19 iunie 2019.
contractul de transport nr. 197/16 mai 2018/1755/18 mai 2018

Alba.
SRL pe ruta Alba Iulia -

Con
, conform graficului de circula ie propus,
unei curse zilnic

inclusiv.

Flamingo Travelling SRL
ersoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia -

,a
ean de

persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1234/23 mai 2018
speciale p
SRL.

operatorul de transport rutier Flamingo Travelling
- autoritate de autorizare in domeniul

serviciilor de transport public local, potrivit
A.N.R.S.C,
20 iunie 2018 - 19 iunie 2019
ile conferite de Legea serviciilor de transport

Adam -

CONSILIER,

