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RAPORT DE ACTIVITATE

In baza dispoziţiilor art. 51, alin 4 din Legea privind administraţia publica locala nr.
215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, prezint următorul raport de
activitate:

Activitatea pe care am desfăşurat-o in cadrul Consiliului Judeţean Alba in calitate de
vicepreşedinte al acestei instituţii, a fost realizata in concordanta cu prevederile Legii privind
administraţia publica locala nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, cu
Regulamentul de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
si cu dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba.
Potrivit prevederilor legale, am îndeplinit atribuţii privind funcţionarea unor
direcţii/compartimente ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, a instituţiilor si
serviciilor publice de interes judeţean, a societarilor comerciale si a regiilor autonome de interes
judeţean, atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale si centrale, alte
atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean.
In acest sens, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 352/24.09.2008,
mi-a fost delegata coordonarea Direcţiei Tehnice, a Direcţiei Amenajarea Teritoriului si Urbanism
si a Serviciului Public Judeţean Salvamont, coordonarea si controlul organismelor prestatoare de
servicii publice si de utilitate publica din subordinea Consiliului Judeţean Alba:
 Centrul de cultura “Augustin Bena”
 Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia
În calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba, am urmărit în activitatea
desfăşurată, în conformitate cu prevederile legale, dezvoltarea economico-socială a judeţului,
promovarea interesului comunităţilor locale, buna funcţionare a administraţiei publice judeţene.
Descentralizarea si autonomia locala, dezvoltarea regionala si locala durabila, coordonarea
metodologica a activităţilor din domeniul de responsabilitate, creşterea rolului autorităţilor judeţene
in reprezentarea intereselor cetăţenilor, asigurarea personalului eficient si calificat capabil sa acorde
asistenta de specialitate pentru promovarea, realizarea proiectelor de investiţii la nivelul judeţului
dar si pentru a sprijini acţiunile iniţiate de Consiliul judeţean Alba cu scopul promovării imaginii
judeţului au fost principalele mele preocupări in anul 2011.
REZULTATE
Iniţierea Proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba
În anul 2011, potrivit competenţelor prevăzute de lege, Consiliul Judeţean Alba s-a întrunit
în 13 şedinţe de plen, din care 12 ordinare şi 1 extraordinara. In calitate de Vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Alba, am participat la toate cele 13 şedinţe, susţinând orice iniţiativă menita sa
duca la dezvoltarea judeţului.
In acest sens in conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
modificată, completată şi republicată am fost iniţiatorul a 12 proiecte de hotărâri, ce au fost adoptate
si care au vizat diverse domenii de activitate:
 Hotărâre privind aprobarea Avizului nr.1 emis de Comisia tehnică judeţeană de
amenajare a teritoriului, urbanism, şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan urbanistic
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zonal - Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba - staţie de transfer
deşeuri, sat Tărtăria, comuna Săliştea
Hotărâre privind aprobarea Avizului nr.2 emis de Comisia tehnică judeţeană de
amenajare a teritoriului, urbanism, şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan urbanistic
zonal - Reactualizare centru civic Alba Iulia.
Hotărâre privind aprobarea Avizului nr.3 emis de Comisia tehnică judeţeană de
amenajare a teritoriului, urbanism, şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan urbanistic
general şi regulament de urbanism – comuna Daia Română.
Hotărâre privind aprobarea Avizului nr.4 emis de Comisia tehnică judeţeană de
amenajare a teritoriului, urbanism, şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan urbanistic
general şi regulament de urbanism – oraş Cugir.
Hotărâre privind aprobarea Avizului nr.5 emis de Comisia tehnică judeţeană de
amenajare a teritoriului, urbanism, şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan urbanistic
zonal - Construire pensiune agroturistică, extravilan sat Laz, comuna Săsciori.
Hotărâre privind aprobarea Avizului nr.6 emis de Comisia tehnică judeţeană de
amenajare a teritoriului, urbanism, şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan urbanistic
zonal - Construire staţie mobilă distribuţie carburanţi, extravilan sat Sîncel, comuna
Sîncel.
Hotărâre privind aprobarea Avizului nr.7 emis de Comisia tehnică judeţeană de amenajare
a teritoriului, urbanism, şi lucrări publice pentru documentaţia: Plan urbanistic zonal Parc fotovoltaic Pianu, extravilan sat Pianu de Jos, comuna Pianu.
Hotărâre privind declararea utilităţii publice de interes local al lucrării ”Extinderea reţelei
de apă potabilă pe teritoriul administrativ al oraşului Zlatna – aducţiune apă Feneş”
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de
intervenţie la obiectivul „Reabilitare (restaurare) Castel Sîncrai”, judeţul Alba.
Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 27
din 11 iunie 1999 privind zonele naturale protejate şi monumentele naturii din judeţul
Alba.
Hotărâre privind aprobarea eliberării Certificatului de atestare a dreptului de proprietate
asupra terenurilor situate în municipiul Aiud, Str. Tribun Tudoran f.n., aflate în
patrimoniul S.C. Hercules Internaţional S.A.
Hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea
înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2011-2012”.

1. Dezvoltarea infrastructurii
Consiliul judeţean Alba, asigură administrarea drumurilor judeţene în conformitate cu
Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. La inceputul anului 2011 drumurile judeţene din
judeţul Alba, clasificate prin Hotărârea Guvernului
LUNGIMEA DRUMURILOR JUDETENE FUNCTIE DE
nr.540/2000 privind aprobarea încadrării in categorii
STAREA DE VIABILITATE
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preocupare prioritara pentru mine, pe parcursul anului 2011 coordonând activitatea Direcţiei
Tehnice, am încercat să contribui la realizarea unui echilibru intre programul de activităţile de
întreţinere si reabilitare necesare si cele realizabile, in vederea îmbunătăţirii stării de viabilitate a
drumurilor si a categoriei acestora funcţie de starea drumurilor
Direcţia Tehnică, prin Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene a desfăşurat pe tot
parcursul anului 2011, activităţi de administrare, întreţinere şi reparaţii a drumurilor judeţene în
scopul satisfacerii cerinţelor desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă şi confort precum
şi pentru conservarea patrimoniului rutier. Activitatea de administrare constă în totalitatea acţiunilor
tehnice, economice şi decizionale întreprinse în scopul gestionării, menţinerii şi îmbunătăţirii
performanţelor tehnice ale drumurilor, podurilor şi construcţiilor aferente.
Principalele acţiuni care definesc activitatea de administrare desfăşurate de Serviciul de
Administrare a Drumurilor Judeţene sunt:
- asigurarea calităţii şi controlul tehnic al calităţii lucrărilor;
- gestionarea bunurilor publice din administrare;
- coordonarea dezvoltării unitare a reţelei de drumuri publice;
- studii, cercetări, experimentări;
- întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii
curente drumuri şi poduri.
In anul 2011, principalele obiective urmărite in dezvoltarea infrastructurii au fost:
 elaborarea si asigurarea derulării programelor de modernizare, întreţinere si reparaţii a drumurilor
judeţene finanţate din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Alba si din fonduri guvernamentale
din sume defalcate din TVA;
 întocmirea documentaţiilor tehnice pentru lucrările de întreţinere si reparaţii drumuri;
 asigurarea controlului tehnic de calitate a lucrărilor executate, de către personalul tehnic atestat
pentru activitatea de dirigenţie ;
 organizarea si desfăşurarea procedurilor de achiziţie publica a serviciilor si lucrărilor executate pe
drumurile judeţene;
 urmărirea lucrărilor executate, verificarea in teren a acestora din punct de vedere al cantităţilor de
lucrări dar in special din punct de vedere calitativ
 Sumele totale alocate programelor de lucrări de drumuri si poduri executate in anul 2011 sunt de
66.185 mii lei, fiind structurate pe surse de finanţare, astfel:
 bugetul propriu al judeţului Alba - 17.006,0 mii lei;
 sume defalcate din TVA
-13.979,0 mii lei;
 excedentul bugetului local
– 6.300,0 mii lei;
 credit bancar de tip revolving
– 28.900,0 mii lei.
REPARTITIA SUMELOR ALOCATE PROGRAMELOR DE
LUCRARI LA DRUMURI SI PODURI JUDETENE
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Pe categorii de lucrări şi servicii, in anul 2011 s-au executate următoarele :
1.1 Lucrări de întreţinere curenta a drumurilor judeţene pe perioada de vara - in valoare
totala de 3.562,1 mii lei.
Principalele sarcini fizice realizate au fost:
 întreţinere drumuri asfaltate- 25.900 mp de plombe cu mixtura asfaltica;
 întreţinerea drumuri pietruite- lucrări de reprofilare, aport de material pietros pe o lungime de 52
km de drum;
 tratarea burduşirilor –8.062 mp de remedieri a structurilor rutiere degradate;
 lucrări de curăţirea şanţurilor si rigolelor, întreţinere a acostamentelor, pe o lungime totala de
86 km; Pe drumurile pe care au fost executate lucrări de întreţinere la partea carosabila, au fost
executate si lucrări de asigurare a scurgerii apelor din zona drumului - curăţire acostamente.
1.2 Servicii de întreţinerea curenta pe perioada de iarna – in valoare de 2.788,1 mii lei;
1.3 Lucrări de întreţinere periodica - in valoare totala de 17.148,7 mii lei.
In principal au fost executate lucrări de refacere a suprafeţei de rulare si sporirea capacitaţii
portante,astfel:
 îmbracămţi bituminoase in 2 straturi - pe o lungime de 8,43 km, pe următoarele drumuri judeţene:
DJ107G: Noşlac – Căptălan – lim.jud.Mureş, DJ142K: Cetatea de Baltă – Crăciunelu de Sus –
Valea Lungă, DJ142L: Ciumbrud – Meşcreac - Peţelca, DJ705: lim.jud.Hunedoara – Almaşu Zlatna;
 covoare bituminoase cu Ba16 4 cm si BAD 25 6 cm - pe o lungime de 81 km pe următoarele
drumuri judeţene: DJ 107: Alba Iulia – Teleac – Secăşel – Blaj – Şona – lim.jud.Mureş,
DJ107B:DN1-Santimbru-Galtiu, DJ 107E: Aiud – Ciumbrud – Vama Seacă, DJ107G: Noşlac –
Căptălan – lim.jud.Mureş; DJ 107M: lim.jud. Cluj – Rimetea Poiana Aiudului – Aiudul de Sus, DJ
141D: Draşov – Doştat – lim.jud.Sibiu, DJ141C: DN14B-Cenade-Capu Dealului-lim. Jud. Sibiu,
DJ142K: Cetatea de Baltă – Crăciunelu de Sus – Valea Lungă, DJ 705B: DN7 – Sibişeni – Vinţu
de Jos - Vurpăr, DJ750B: Vadu Motilor-Poiana Vadului, DJ 107I: Aiud – Râmeţ – Mogoş –
DN74, DJ 705D: lim.jud.Hunedoara – Cib – Almaşu Mare, DJ 750F: DN75 – Poşaga, DJ 750G:
DN75 – Ocoliş, DJ 762: lim.jud.Hunedoara – Vidra – Mihoieşti, DJ 762A: DJ 762 - Vidrişoara –
Muntele Găina.
 au fost reparate un număr de 60 podeţe;
 întreţinerea periodica a drumurilor pietruite - au fost pietruiţi 62 km de drum
1.4 Lucrări de reparaţii capitale si investiţii - in valoare totala de 14.662,37 mii lei.
Consiliul Judeţean Alba, a alocat sume importante pentru reabilitarea, modernizarea si
consolidarea reţelei de drumuri, programele de investiţii fiind alcătuite in majoritatea lor din lucrări
in continuare pe drumurile de maxima importanta economica, sociala si turistica.
Astfel au continuat lucrările si au fost
Repartitia sumelor alocate pentru serviciile si lucrarile la
finalizate următoarele:
drumurile judetene
 Consolidare
corp drum
judeţean
DJ107H: Coslariu Nou- Galda de JosCricau-Ighiu-Sard-DN74, jud. Alba, s-au
continuat lucrările pe tronsonul cuprins
9,32%
între km.2+374 şi km.9+478, fiind
executate următoarele: rigole carosabilă
25,17%
– 49,4 m, rigole betonate – 1.860 ml,
podeţe accese şi drumuri laterale – 608
m.
65,52%
 Consolidare
corp drum judeţean DJ
Investitii
1
750:Garda de Sus-Ordancusa-Ghetar,
2 Intretinere curenta
3 Intretinere periodica
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fiind finalizaţi 16,2 km de drum cu beton rutier, 126 ml de gabioane, 10,5 km rigole betonate;
 Pod pe DJ106H peste Valea Ighielului, km.3+550, localitatea Ighiel;
 Au fost începute şi sunt în curs de execuţie următoarele lucrări:
 Reabilitare sistem rutier pe DJ 106L: Şpring – Ungurei – Roşia

de Secaş, km 0+000 – km
16+300, DJ 107B:DN1 – Sântimbru – Galtiu – Coşlariu – Mihalţ – Colibi – Roşia de Secaş –
Lim.jud.Sibiu, km 19+059 – km 21+686”.
 Reabilitare sistem rutier pe DJ 107: Alba Iulia –Teleac – Berghin – Colibi – Secăşel – Cergău
Mare – Blaj – Lim.jud.Mureş, km 32+500 – km 49+850”.
1.5 Proiecte cu finanţare din fonduri structurale
Serviciul de administrare a drumurilor judetene s-a implicat activ in activitatea de accesare a
fondurilor externe nerambursabile, pe diferite programe.
 S-au finalizat şi recepţionat lucrările la obiectivul „Valorificarea potenţialului turistic si
economic al Văii Aiud prin reabilitarea infrastructurii de transport pe drumul judeţean
DJ107M: lim. jud. Cluj- Rimetea-Coltesti-Valisoara-Poiana Aiudului-Aiudul de Sus”
km.42+000 - km.67+00, proiect cu finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013,
Axa prioritara 2- „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale si locale”, Domeniul major
de intervenţie 2.1- „Reabilitarea si modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbaneinclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centura”. S-au reabilitat 25 km de drum, indicatorii
tehnici realizaţi fiind: sistem rutier în 3 straturi - 25 km., poduri reparate, modernizate si/sau
refăcute – 6 buc, podeţe refăcute, consolidate, laterale – 130 buc, ziduri de sprijin – 2.942,5 m,
şanţuri de pământ – 33.475 m, semnalizare orizontală şi verticală.
 Au continuat lucrările şi la obiectivul “Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi
de turism în arealul turistic Mărginimea Sibiului – Valea Sebeşului (judeţele Sibiu şi Alba),
Modernizarea drumului de interes turistic DJ 106 E pe tronsonul Jina – Sugag / Valea Sebesului /
DN 67 C”, proiect în parteneriat cu Consiliul judeţean Sibiu, pana la aceasta data fiind realizate
lucrări in procent de 60%.
1.6 Proiecte cu finanţare din fonduri guvernamentale
Guvernul României a adoptat Hotărârea nr.530/2010 pentru aprobarea Programului “
Reabilitare şi modernizare – 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local“,
implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în perioada 2010-2013.
În acest sens, Consiliul judeţean Alba prin Serviciul de administrare a drumurilor judeţene a
întocmit şi transmis la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului următoarele :
 inventarul privind starea de viabilitate a drumurilor judeţene şi comunale ;
 lista centralizată a drumurilor şi sectoarelor de drum propuse pentru acest program de finanţare ;
 75 studii de fezabilitate, verificate şi pregătite pentru avizare în Consiliul Tehnico-Economic din
cadrul ministerului. În vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici toate studiile de
fezabilitate au fost prezentate şi susţinute de către proiectanţi şi consilierii serviciului de drumuri,
în Consiliul Tehnico-economic a M.D.R.T.
 65 studii de fezabilitate au fost aprobate, ca urmare, M.D.R.T. a declanşat procedura de achiziţie
în vederea atribuirii contractelor de servicii de proiectare şi a contractelor de lucrări aferente
obiectivelor propuse spre finanţare, la data prezentei desfăşurându-se evaluarea ofertelor
prezentate.
1.7 Achiziţii publice pentru elaborare documentaţii tehnico-economice si execuţia
lucrărilor
Pentru execuţia lucrărilor de drumuri, in baza documentaţiilor tehnice, personalul de
specialitate din cadrul serviciului a întocmit documentaţiile de atribuire a lucrărilor, a organizat
procedurile de achiziţie, a participat in comisiile de evaluare a ofertelor, a verificat si întocmit
hotărârile de adjudecare, a întocmit contractele de lucrări.
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In anul 2011, in vederea execuţiei lucrărilor de drumuri si poduri, au fost elaborate
documentaţii tehnico-economice – proiecte tehnice in valoare totala de 93,215 mii lei – pentru care
au fost organizate proceduri de achiziţii publice, de servicii.
Verificarea situaţiilor de lucrări, a facturilor reprezentând contravaloarea serviciilor si
lucrărilor prestate, a fost asigurata de personalul serviciului, au fost întocmite ordonanţările la plata
si întocmite periodic situaţii privind realizările si plăţile la lucrările de drumuri.
1.8 Consultanta către autorităţile publice locale.
Acordarea de asistenta tehnica consiliilor locale - a fost o activitate prioritara mai ales in
domeniul achiziţiilor publice si la întocmirea documentaţiilor pentru accesarea de fonduri pentru
execuţia lucrărilor de infrastructura rurala.

2. Transport public judeţean
2.1 Segmentul Siguranţa circulaţiei si control
trafic al vehiculelor de tonaj si
agabaritic, pe drumurile judeţene din judeţul Alba
Compartimentul Transporturi (siguranţa circulaţiei si control trafic al vehiculelor de tonaj si
agabaritic cu masa totala maxima admisa de peste 16 to) a efectuat in anul 2011 următoarele
activităţi :
 activităţi de control cu echipajele mobile E.M.C.A.T.R. 1.1 si E.M.C.A.T.R. 1.2 din dotarea
Consiliului judeţean Alba, care au avut ca scop depistarea transporturilor rutiere la vehiculele cu
masa totala maxima admisa de peste 16 to, in urma cărora s-au constatat depăşiri ale maselor
totale maxime admise autorizate cat si nerespectarea restricţiilor de circulaţie impuse de
administratorul drumurilor judeţene împreuna cu politia rutiera, pe anumite sectoare de drum,
acolo unde capacitatea portanta a drumului nu permite traficul greu.
 activităţi de control pe drumurile judeţene din judeţul Alba, cu echipajele E.M.C.A.T.R. 1.1 si
E.M.C.A.T.R. 1.2 din dotarea Consiliului judeţean Alba, care au avut ca scop depistarea in trafic a
furnizorilor de bunuri divizibile care nu cântăresc vehiculele cu masa totala maxima admisa de
peste 16 to si care nu eliberează tichete de cântar in punctele de încărcare.
In anul 2011 s-au aplicat de către
Valoarea PV de constatare a contraventiilor emise 2007
echipajele E.M.C.A.T.R. 1.1 si
pe ani
E.M.C.A.T.R. 1.2 din dotarea
2008
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Consiliului judeţean Alba
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2009
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număr de 24 procese verbale de
400000
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valoare lei 300000
contravenţie in valoare totala de
200000
228.000 lei.
100000
Motivul scăderii contravenţiilor in
0
trafic emise in anul 2011, referitor
2007
2008
2009
2010
2011
Anul
la transporturile de tonaj, este
acela ca in urma modificării
Ordonanţei de Guvern nr.
43/1997, privind regimul drumurilor, aceasta a mărit valoarea amenzilor puse in aplicare pentru
fiecare fapta privind regimul contravenţiilor, ceea ce a dus la o reglare privind legalitatea
transportatorilor, iar daca ţinem cont de contextul economic actual o contribuţie la scăderea
valorii contravenţiilor in anul 2011 este acela că numărul firmelor de transport tonaj a scăzut.
 s-au eliberat autorizaţii speciale de transport in valoare totala de 1.360,46 lei. Autorizaţiile
speciale de transport menţionate mai sus au fost eliberate in decursul anului 2011 dar intr-un
număr scăzut, datorita intrării in vigoare a Ordonanţei nr. 7 / 2010, motiv pentru care transporturile
efectuate in trafic cu încărcătura – bunuri indivizibile, sunt intr-un număr mult mai scăzut.

6 din 24

RAPORT DE ACTIVITATE
 in

anul 2011 s-au eliberat un număr de 109 acorduri de principiu si autorizaţii de construire
pentru lucrările din zona drumurilor judeţene in valoare totala de 10.376 lei.
 lucrările de siguranţa circulaţiei sunt lucrări care s-au desfăşurat pe toata perioada anului 2011 si
au constat in: aprovizionarea, montarea si întreţinerea indicatoarelor rutiere cu folie reflectorizanta
inclusiv a stâlpilor de susţinere, procurarea, montarea si întreţinerea parapetelor metalice,
executarea de marcaje rutiere longitudinale, transversale si diverse pentru amenajarea intersecţiilor
si eliminarea punctelor periculoase.
 in anul 2011 a fost derulata procedura de achiziţie publica pentru ,,Procurare,
montare si întreţinere indicatoare rutiere destinate drumurilor judeţene din
judeţul Alba”, in urma căreia a fost încheiat un contract in baza căruia s-au montat
414 indicatoare rutiere de avertizare, de prioritate, de interzicere sau restricţie, de
obligare, de orientare si informare, precum si panouri adiţionale. Întreţinerea
indicatoarelor rutiere s-a efectuat pe o reţea de 103 km de drumuri judeţene :
 s-a aplicat procedura cererii de oferte pentru ,,Procurare, montare, recondiţionare
si vopsire parapete deformabile elastice de tip semigreu simple din elemente
metalice” finalizata printr-un contractul de lucrări, in baza căruia, s-au montat
parapete metalice pe o lungime totala de 1800 ml (300 lise metalice) .
 in anul 2011 s-a aplicat procedura cererii de oferte pentru ,,Executarea marcajelor
rutiere orizontale" finalizata printr-un contractul de lucrări in valoare totala de
293.524,86 lei si ,,Executarea marcajelor rutiere orizontale termoplastice de
informare sau transmitere de mesaje" finalizata printr-un contractul de lucrări in
valoare totala de 53.320 lei. In baza acestor contracte s-au executat marcaje rutiere
orizontale cu vopsea, reprezentând 204 km, marcaj orizontal longitudinal si 829 mp
marcaj rutier orizontal transversal, pe o lungime de 190 km de drumuri judeţene. Sau aplicat marcaje rutiere termoplastice de informare si transmitere de mesaje in
suprafaţa totala de 50 mp .
 s-au efectuat activităţi legate de zona drumurilor in raport cu reţelele de utilităţi
publice, siguranţa circulaţiei rutiere in urma adreselor si sesizărilor autoritarilor
locale, sau in urma problemelor depistate in teren la fata locului pe anumite segmente
de drumuri judeţene.
 s-au efectuat studii de trafic (monitorizare vehicule) pe drumurile modernizate,
având ca scop determinarea categoriilor de vehicule care circula in scop turistic,
economic.
2.2. Segmentul Transport public judeţean de persoane
Obiectivele propuse pentru anul 2011 de către Compartimentul transporturi, în calitatea sa
de autoritate judeţeană de transport şi autorizare în domeniul transportului public judeţean de
persoane au vizat:
 controlul periodic al modului de efectuare a serviciului de transport public judeţean de persoane de
către operatorii de transport rutier prestatori şi remedierea urgentă a deficienţelor constatate;
 o mai bună mediatizare a activităţilor privind organizarea şi reglementarea serviciilor de transport
public judeţean de persoane;
 amenajarea staţiilor publice din extravilanul localităţilor prin dotarea acestora cu adăposturi
pentru călători ;
 desfăşurarea activităţilor specifice cu respectarea strictă a legislaţiei în domeniul transporturilor
rutiere;
Obiectivele propuse pentru 2011, au fost stabilite astfel încât sa duca la: satisfacerea cu
prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi al
operatorilor economici pe teritoriul judeţului; îmbunătăţirea siguranţei rutiere şi calităţii
transportului public judeţean de persoane; funcţionarea unui serviciu de transport public judeţean de
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persoane, suportabil în ceea ce priveşte tariful de transport; garantarea respectării drepturilor şi
intereselor utilizatorilor serviciului de transport public judeţean de persoane.
Principalele activităţi desfăşurate in anul 2011, au fost:
 controale în trafic la toţi operatorii de transport rutier care prestează serviciul de transport public
judeţean de persoane astfel:
2.2.1 transport public judeţean de călători prin curse regulate

Operatori de
transport rutier
total
9

Nr. trasee
verificate

Nr. curse
verificate

Reclamaţii
soluţionate

verificaţi
9

Sancţiuni aplicate
Avertismente Amenzi

90

140

5

2

1

2.2.2 transport public judeţean de călători prin curse regulate speciale

Operatori de
transport rutier
total

verificaţi

11

11

Nr. trasee
verificate

Nr. curse
verificate

Reclamaţii
soluţionate

Sancţiuni aplicate

14

14

0

0

 dezvoltarea portalului www.transportalba.ro
 întocmirea documentaţiei în vederea retragerii

a 2 licenţe de traseu şi eliberării a 47 licenţe de
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale;
 analizarea solicitărilor depuse de către 5 operatori de transport rutier în vederea modificării
tarifelor de călătorie şi întocmirea documentaţiei în vederea aprobării acestora prin hotărâre a
Consiliului judeţean Alba;
 întocmirea documentaţiei în vederea dotării staţiilor publice din extravilanul localităţilor cu
adăposturi pentru călători;
 colaborarea cu Serviciul juridic-contencios în vederea pregătirii documentaţiei necesare apărării
în instanţă a intereselor Consiliului Judeţean Alba în procesele aflate pe rol privind transportul
public judeţean de persoane;
 pregătirea documentaţiei necesare în vederea actualizării regulamentelor serviciilor de transport
public judeţean de persoane şi a prelungirii contractelor de delegare a gestiunii serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, ca urmare a modificărilor intervenite în
cursul anului 2011 în legislaţia în domeniul transporturilor;
 cooperarea cu consiliile locale şi Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport
Local, cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului de transport public local de persoane prin
curse regulate;
 cooperarea cu Regionala de Transport Feroviar de Călători Braşov în vederea corelării Orarului de
circulaţie a trenurilor de călători cu Programul de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate ;
 verificarea unui nr. de 17 solicitări ale operatorilor de transport rutier privind înlocuirea unor
autovehicule cu care prestează serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate.
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3. Protecţia mediului
Direcţia tehnică, prin compartimentul Programe, proiecte, mediu a desfăşurat pe tot
parcursul anului 2011, activităţi in vederea realizării obiectivelor judeţene in domeniul protecţiei
mediului, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare. Principalele proiecte derulate de
compartimentul Programe, proiecte, mediu au fost:
3.1 Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectului „Sistem de management integrat al
deşeurilor în judeţul Alba”
În vederea derulării şi implementării Asistenţei Tehnice pentru pregătirea proiectului
„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba” s-au întreprins demersurile necesare
pentru obţinerea actelor de reglementare emise de către autorităţile pentru protecţia mediului,
parcurgându-se următoarele proceduri:
 Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) pentru Proiectul „Sistem de
management integrat al deşeurilor în judeţul Alba”. În cadrul acestei proceduri, Consiliul Judeţean
Alba a parcurs, în anul 2011 „Etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra
mediului”, etapa in care Consiliul Judeţean Alba a adus la cunoştinţa publicului interesat
conţinutul Raportului de evaluare a impactului asupra mediului atât prin afişarea acestuia pe
internet, prin organizarea dezbaterilor publice. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului
a fost finalizata cu obţinerea Acordului de mediu.
 Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (SEA) pentru Planul urbanistic zonal în
scopul realizării obiectivului „Centru de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba şi două
drumuri de acces în extravilanul satului Galda de Jos, comuna Galda de Jos”. În cadrul acestei
proceduri Consiliul Judeţean Alba a parcurs, în anul 2011 „Etapa de analiză a calităţii raportului şi
de luare a deciziei”. În cadrul acestei etape Consiliul Judeţean Alba a adus la cunoştinţa publicului
interesat conţinutul Raportului de mediu prin afişarea acestuia pe internet, prin transmiterea spre
analiză membrilor „Grupului de lucru pentru definitivarea documentaţiei” prin organizarea unei
dezbateri publice. Ca urmare a fost obţinut Avizul de mediu.
Referitor la realizarea Analizei instituţionale, anexă a cererii de finanţare, au fost realizate
următoarele activităţi:
 a fost organizată Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Alba”
în care s-au adoptat următoarele hotărâri:
o Hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2010;
o Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de dezvoltare
Intercomunitară „Salubris Alba” pentru exerciţiul financiar 2011;
o Hotărâre privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2011.
 a fost actualizată baza de date privind modul de desfăşurare a serviciului de salubrizare pe
teritoriul administrativ al tuturor municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba;
 au fost actualizate informaţiile referitoare la operarea serviciilor/facilităţilor construite prin alte
fonduri în vederea integrării acestora în „Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul
Alba”.
Referitor la obţinerea avizelor necesare autorizării executării noilor investiţii din cadrul
proiectului au fost realizate, respectiv emise următoarele:
 documentaţii:
- Planul Urbanistic Zonal în scopul realizării proiectului Sistem de management integrat al
deşeurilor în judeţul Alba, obiectivul: Centru de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba
şi două drumuri de acces, în extravilanul satului Galda de Jos, comuna Galda de Jos;
- Raportul de mediu elaborat pentru Planul Urbanistic Zonal în scopul realizării proiectului
Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba, obiectivul: Centru de management
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integrat al deşeurilor în judeţul Alba şi două drumuri de acces, în extravilanul satului Galda de Jos,
comuna Galda de Jos;
- Documentaţia cadastrală necesară obţinerii avizului Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri
Cluj pentru realizarea accesului din DN 1 la Centru de management integrat al deşeurilor în judeţul
Alba, situat în extravilanul localităţii Galda de Jos;
 avize:
PUZ – Centru de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba – Galda de Jos,
impreuna cu avizele, acordurile si aprobările necesare.
PUZ – Staţie de transfer deşeuri Tărtăria, comuna Săliştea, impreuna cu avizele, acordurile
si aprobarile necesare.
3.2. Controlul integrat al poluării cu nutrienţi
In vederea elaborării documentaţiilor tehnico-economice la faza de Studiu de Prefezabilitate
(SPF) şi Studiu de Fezabilitate (SF), Consiliul Judeţean Alba a colaborat si sustinut etapele necesare
realizării acestor documentaţii. Lucrările de execuţie a investiţiilor prevăzute prin proiect vor începe
în anul 2012.
3.3. Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin Achiziţionare şi plantare
arbori.
Acest program a început în anul 2010 prin Plantarea cu puieţi de nuc a perdelei decorative
de protecţie a Centrului de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba în suprafaţă de 4,87
ha, în comuna Galda de Jos urmând a fi continuat cu plantarea unei suprafeţe de 6 ha în comuna
Sălistea. Au fost întocmite toate documentaţiile necesare, au fost obţinute aprobările solicitate,
urmând ca în funcţie de condiţiile meteo, in primăvara anului 2012 sa fie plantaţi puieţii ( lucrările
au fost sistate in 2011 din cauza inexistentei condiţiilor optime de umiditate a solului).
3.4 Campanie de promovare mediu
În cursul anului 2011 au fost încheiate 2 contracte de prestări servicii cu Agenţia Locală a
Energiei Alba, compartimentul programe, proiecte, mediu participând la următoarele evenimente de
promovare a mediului:
- concursul “E Cool” – concurs de vestimentaţie din materiale reciclabile/reciclate cu
participarea elevilor liceelor din Alba Iulia;
- târg ALEA 2011 – energie din surse regenerabile –„Târg de echipamente şi soluţii
complete”;
3.5. Monitorizarea Planului Regional şi Planului Local de Acţiune pentru Mediu –
colaborare cu ARPM Sibiu şi APM Alba privind situaţia activităţilor realizate de Consiliul Judeţean
Alba pentru Matricele: urbanizarea mediului, activităţi agricole şi dezvoltare rurală, transporturi,
turism şi agrement.
3.6 Monitorizarea Agendei Locale 21 – colaborare cu APM Alba privind evaluarea stadiul
implementării proiectelor de mediu cuprinse în Agenda Locală 21.
3.7 Monitorizarea şi revizuirea Planurilor Regionale de Gestionare a Deşeurilor
În cadrul proiectului “Parteneriat pentru un mediu curat, reducerea deşeurilor şi dezvoltarea
durabilă în Regiunea 7 Centru, derulat în perioada 2009-2011, ce are ca obiectiv monitorizarea şi
eventual revizuirea PRGD în Regiunea 7 Centru, reprezentanţi ai compartimentului au participat la
acţiunile din cadrul Comitetului de Coordonare şi a Grupului de monitorizare.
3.8 Monitorizarea Planului judeţean de gestionare a deşeurilor în judeţul Alba
Procesul de monitorizare se realizează, în faza de implementare a Planului judeţean de
gestionare a deşeurilor (anul 2008 – anul 2013), de către Grupul de monitorizare constituit prin
Hotărârea Consiliului judeţean Alba, grup din care fac parte specialişti din cadrul compartimentului
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4. Proiecte, lucrări publice
Activităţile compartimentului Proiecte, lucrări publice au ca obiectiv realizarea lucrărilor de
construcţii şi instalaţii, de echipare şi amenajare a teritoriului, precum şi de dotare a localităţilor în
folosul colectivităţilor umane de pe teritoriul judeţului Alba.
Majoritatea lucrărilor publice se derulează în cadrul unor programe finanţate de la bugetul
de stat sau din alte surse interne şi externe.
4.1. Programul de alimentare cu apă la sate conform H.G.R. nr. 577/1997, cu
modificările şi completările ulterioare
Programul privind alimentarea cu apă a satelor, reprezintă sprijinul acordat de statul român
pentru echiparea comunelor şi satelor din componenţa acestora cu lucrări de infrastructură edilitară.
In cadrul acestui Program în anul 2011, în judeţul
Alba au fost alocate fonduri pentru proiectarea şi execuţia
lucrărilor de alimentare cu apă potabilă în valoare de
4.347,39,0 mii lei pentru 11 lucrări în continuare.

În cursul anului au finalizate următoarele lucrări :
 „Alimentare cu apă a localităţii Balomiru de Câmp, comuna Şibot,
 „Alimentarea cu apă a localităţilor Cergău Mare, Cergău Mic şi Lupu, comuna Cergău”,
 „Alimentarea cu apă a localităţii Tăuni, comuna Valea Lungă” ,
 „Alimentarea cu apă a localităţii Şilea, comuna Fărău”.
4.2. Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea
drumurilor comunale clasate finanţate conform H.G.R. 577/1997, cu modificările şi
completările ulterioare
Programul reprezintă sprijinul acordat de către statul român echipării comunelor şi satelor
din componenta acestora cu lucrări de infrastructura rutieră.
Consiliul judeţean Alba în baza atribuţiilor sale, selectează proiectele care fac obiectul
finanţării Programului în baza unor criterii stabilite împreună cu consiliile locale, pentru asigurarea
condiţiilor minimale de infrastructura rurală în comunităţile sărace, fundamentează necesarul anual
de fonduri pe baza listelor cuprinzând propunerile de obiective, pentru a fi prevăzute în programul
anual şi le prezintă Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, urmăreşte lucrările cuprinse în
programele anuale şi raportează lunar realizările la aceste lucrări.
De asemenea Consiliul judeţean Alba sprijină şi coordonează activitatea consiliilor locale în
fundamentarea proiectelor, asigură asistenţa juridică şi tehnică de specialitate necesară şi
monitorizează executarea lucrărilor în calitatea lor de ordonatori de credite, în conformitate cu
Legea finanţelor publice.
În anul 2011, conform HGR 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare, s-a derulat
în continuare un număr de 19 de lucrări , fondurile alocate pentru aceste lucrări în 2011 fiind de
11.850,00 mii lei, din care 4.500 mii lei fonduri proprii ale consiliilor locale.
În 2011 au fost finalizate 7 lucrări, respectiv:
 DC20 - comuna Crăciunelu de Jos,
 DC51 – comuna Săşciori,
 DC49 – comuna Câlnic,
 Modernizare străzi comuna Şona,
 Modernizare strada Valea Mică, sat Ţălna, comuna Ighiu,
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 Modernizare străzi sat Băgău, comuna Lopadea Nouă.
 DC205: Berghin – Ohaba – Măghirat – lucrare receptionata.

4.3.
Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii
În perioada ianuarie – iunie 2011 au fost pregătite şi verificate de către personalul
compartimentului un număr de 27 proiecte de alimentare cu apă cu o valoare estimată de
41.991.871 lei şi 14 proiecte de canalizare şi staţii de epurare din judeţ cu o valoare estimată de
65.660.731 lei.
Proiectele au fost depuse şi în urma susţinerii au fost aprobate de Comisia Tehnico
Economică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, urmând a fi demarate
procedurile de selectare a executantului lucrărilor.
În aceeaşi perioadă au mai fost pregătite şi verificate de personalul compartimentului, un
număr de 13 proiecte de alimentare cu apă şi canalizare, cu o valoare estimată de 48.333.686 lei.
Proiectele au fost depuse la secretariatul CTE – Ministerul Mediului şi Pădurilor în vederea
verificării şi aprobării acestora.
4.4.
Programul Guvernamental de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale,
aprobat prin HG nr. 687/1997 şi HG nr. 1036/2004
Prin HG nr. 687/1997, modificată de HG nr. 1036/2004, s-a aprobat contractarea şi
garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind
pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale,
refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale
Acest program a început să se deruleze în judeţul Alba începând cu anul 2006 in anul 2011
acest program a fost finalizat, parcurgându-se toate etapele necesare pentru aceasta.
4.5 Lucrări de alimentări cu apă potabilă finanţate din bugetul propriu al Consiliului
judeţean Alba şi executate de SC APA CTTA Alba
SC APA CTTA Alba, operatorul regional de alimentare cu apă şi canalizare, societatea
desfăşurându-si activitatea pe aproximativ 85% din teritoriul judeţului Alba, numărul de locuitori
branşaţi la reţeaua de distribuţie gestionată de SC APA CTTA Alba fiind de aproximativ 192.491.
Compartimentul proiecte, lucrări publice asigurat pe tot parcursul anului 2011 colaborarea
cu SC APA CTTA Alba, ţinând cont ca societatea a executat lucrări la obiectivele de investiţii:
„Dezvoltarea alimentării cu apă potabilă a localităţilor aferente sistemului zonal al judeţului Alba –
sursa râul Sebeş”, „Reabilitare alimentare cu apă potabilă Mihoieşti – Câmpeni” şi „Sistem
microregional de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia Română, Cut, Câlnic, Şpring, Doştat
şi a localităţii Răhău” - tronson Lancrăm – Daia Română.
4.6 Sistem microregional de alimentare cu apă a comunelor Daia Română, Cut,
Cîlnic, Şpring, Doştat şi a localităţii Răhău
Pentru rezolvarea situaţiei alimentării cu apă în sistem centralizat a localităţilor din zona
Văii Secaşelor, zonă fără surse de apă potabilă, în lista obiectivelor de investiţii pe anul 2011 cu
finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, repartizate pentru Consiliul judeţean Alba, a fost
cuprins obiectivul de investiţii „Sistem microregional de alimentare cu apă potabilă a comunelor
Daia Română, Cut, Câlnic, Şpring, Doştat şi a localităţii Rahău, jud Alba”, ca lucrare în continuare.
In dorinţa de a executa şi finaliza această lucrare extrem de importantă pentru judeţul Alba
personalul din cadrul compartimentului împreună cu conducerea Direcţiei tehnice, a făcut toate
demersurile necesare pentru a putea continua aceasta investiţie. In urma încheierii contractului de
execuţie cu constructorul şi pentru a se asigura sursa de apa potabilă comunei Daia Română s-a
aprobat concesionarea către S.C. APA CTTA S.A. Alba a bunului „Tronson Lancrăm - Daia
Română - investiţie în curs” pentru finalizare şi exploatare.
4.7 Reabilitare (restaurare) Castel Sâncrai, judeţul Alba - Proiect: Incluziune sociala
si pe piaţa muncii prin intreprinderi sociale
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Imobilul „Castel Kemeny Sâncrai”, cuprins în Lista monumentelor istorice din judeţul Alba,
este situat administrativ în localitatea Sâncrai.
Finanţarea contractului de lucrări pentru
“Reabilitare (restaurare) Castel Sâncrai, judeţul
Alba - faza I” se asigură printr-un proiect
european POSDRU - Incluziune socială şi pe
piaţa muncii prin întreprinderi sociale şi
cofinanţare Consiliul judeţean Alba.
In 2011 personalul din cadrul
compartimentului a organizat procedura de
achiziţie publică de lucrări pentru faza I şi a
răspuns de aspectele tehnice legate de execuţia
lucrărilor. Lucrările au fost executate în
proporţie de aproximativ 60%, iar finalizarea lui
va fi la începutul anului 2012.
De asemenea, în anul 2011 a fost elaborată faza a II-a de proiectare pentru reabilitarea
(restaurarea) Castelului Sâncrai, care vizează reabilitarea întregului imobil.
4.8 Restaurare clădire Centrul Militar al Judeţului Alba
Clădirea Centrului Militar al Judeţului Alba, situată în Alba Iulia, este cuprinsă în domeniul
public al judeţului Alba.
În anul 2011 personalul din cadrul compartimentului a organizat procedura de achiziţie
publică a serviciilor de proiectare pentru restaurarea acestei clădiri monument, proiectul tehnic a
fost elaborat, fiind finalizat şi predat în luna septembrie a anului 2011. Au fost obţinute toate
avizele solicitate prin Certificatul de urbanism şi a fost depusă la Primăria municipiului Alba Iulia
documentaţia tehnică de autorizare.
Deasemenea la sfârşitul anului 2011 a fost organizata procedura de achiziţie publică de
lucrări pentru restaurarea clădirii.
4.9 Demolare corpuri de clădiri anexe la Spitalul Judeţean de Urgentă Alba, Secţia de
psihiatrie din str. Unirii, nr. 1-3”
In curtea Secţiei de psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgente Alba, exista clădiri anexe
foarte vechi, nefolosite de mulţi ani si care sunt in pericol sa se dărâme singure, punând in pericol
siguranţa activităţilor desfăşurate in zonă.
Pentru demolarea acestor clădiri personalul din cadrul compartimentului a achiziţionat
serviciile de proiectare, proiectul de demolare fiind elaborat şi predat la termen si a fost obţinută
Autorizaţia de demolare de la Primăria Municipiului Alba Iulia, urmând ca ulterior să se organizeze
procedura de atribuire a contractului de demolare.
4.10. Servicii Integrate pentru Persoane cu Nevoi Speciale Alba Amenajare centre
sociale multifuncţionale pentru persoane cu dizabilităţi – locaţiile Aiud, Blaj, Cugir, Abrud şi
Zlatna
Proiectul “Servicii Integrate pentru Persoane cu Nevoi Speciale Alba” vizează dezvoltarea
capacităţii autorităţilor locale prin crearea complexelor inovatoare de servicii sociale alternative,
care să sprijine normalizarea vieţii persoanelor cu handicap şi să contribuie la creşterea calităţii
vieţii persoanei. Finanţarea contractului de servicii se asigură din fonduri nerambursabile prin
intermediul POR - Domeniului de intervenţie 3.2 – “Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, cu cofinanţare de la bugetul Consiliului judeţean Alba.
Personalul din cadrul compartimentului Proiecte, lucrări publice, face parte din echipa de
implementare a acestui proiect, răspunzând de partea tehnică, in anul 2011 ocupându-se de toate
demersurile necesare organizării recepţiei la Centrul Blaj, dar si de gestionarea corespondentei
vizând solicitările tehnice de clarificări primite de la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru şi de
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la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, referitoare la execuţia lucrărilor la aceste cinci
centre.

5. Turism
În anul 2011 serviciul Turism din cadrul Direcţiei tehnice, şi-a concentrat activitatea pe
continuarea proiectelor începute în anii trecuţi, pe dezvoltarea evenimentelor deja consacrate
organizate de Serviciul Turism, dar a demarat şi proiecte noi. Activitatea Serviciului Turism a
Consiliului Judeţean Alba s-a axat pe trei componente, şi anume, dezvoltare, evenimente şi
materiale de promovare.
5.1 Componenta Dezvoltare
Un proiect important pe care Consiliul Judeţean Alba l-a încheiat în anul 2011 este
Proiectul PRESERVE - Peer Reviews For Sustainable Eco-Regions via Europe, proiect in care
au fost implicaţi 14 parteneri din 12 ţări europene, având o valoare totală de 1,5 mil. Euro,
Consiliul Judeţean Alba având calitatea de partener. Obiectivul principal al proiectului PRESERVE
a fost creşterea contribuţiei partenerilor la o eficacitate îmbunătăţită a politicilor de dezvoltare
regională, în special a acelor politici regionale care au în vedere moştenirea culturală ca un factor
endogen al dezvoltării economice şi susţinerii turismului.
Un proiect continuat de către serviciul Turism în anul 2011 a fost înfiinţarea şi susţinerea
cercurilor şcolare de turism. In acest proiect au fost implicaţi elevi ai mai multor licee din judeţ,
activitatea lor fiind susţinuta de specialiştii din cadrul Serviciului Turism. Astfel elevii au participat
ca voluntari la Festivalul Cetăţilor Dacice, la Festivalul Iernii, la Ziua Mondiala a Turismului dar si
la alte activităţi. Ca urmare a activităţilor de voluntariat, in cursul anului 2011, a fost organizată cu
sprijinul Direcţiei tehnice, o expoziţie de artă fotografică cuprinzând imagini surprinse de către
elevi pe parcursul acţiunilor lor.
5.2 Componenta Evenimente
Ca o continuare a acţiunilor din anii precedenţi, in 2011 a fost organizata cea de a VII-a
ediţie a Turneului „Alba Golf Challenge” pe Terenul de Golf Paul Tomiţă de la Pianu, turneu la
care au participat 54 de jucători. Numărul mare de participanţi la această ediţie, dovedeşte
aprecierea de care se bucură această manifestare. Trebuie menţionat faptul că această manifestare a
devenit deja o tradiţie in rândul practicanţilor acestui sport.
Având ca obiectiv principal prezentarea strategiilor adoptate de diverse organizaţii
internaţionale de turism pentru dezvoltarea turismului rural şi consolidarea cooperării dintre
asociaţiile de turism rural internaţionale, in mai 2011 s-a organizat Congresul Internaţional de
Turism Rural cu tema „Turismul rural – un instrument pentru construirea identităţii şi o şansă
pentru standardele de calitate”, cu participanţi din peste 10 ţări.
Consiliul judeţean Alba în parteneriat cu primăria oraşului Alba Iulia şi Ministerul
Afacerilor Externe, Institutul World Trade Center şi Fundaţia Steibeis din Baden -Wurttemberg a
organizat în mai 2011 „Business Forum „Smart and sustainable cities and regions”. Scopul acestui
eveniment a fost crearea unei platforme de discuţii pentru toţi actorii interesaţi în dezvoltarea de
proiecte prioritare şi parteneriate strategice la nivel european în cadrul Strategiei UE pentru
Regiunea Dunării.
O altă acţiune desfăşurata in 2011 - Festivalul Cetăţilor Dacice, manifestare organizata la
Cetatea de Baltă ajunsa la cea de a V-a ediţie. Evenimentele organizate au atras turişti din
localităţile judeţului cât şi din judeţele limitrofe.
Dovadă a preocupării constante pentru turism a Consiliului judeţean Alba stă şi Târgul
Naţional de Turism Rural de la Albac, ajuns la a VII-a ediţie, care a avut loc în septembrie 2011.
Ediţia din anul acesta a înregistrat, comparativ cu anii precedenţi, cel mai mare număr de expozanţi
ceea ce dovedeşte un interes crescut pentru potenţialul turistic al judeţului nostru, dar şi faptul că
actorii locali din turism conştientizează importanţa recunoaşterii acestui potenţial.
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In cadrul iniţiativelor menite sa crească atractivitatea judeţului Alba prin organizarea de
competiţii sportive dedicate, s-a desfăşurat şi cea de a IV-a ediţie a Concursului de pescuit
„Aventuri în Apuseni”, concurs onorat de un număr important de concurenţi.
O manifestare culturala de importanta deosebita, care s-a bucurat de aprecieri deosebite din
partea participanţilor, a fost Festivalului Dilema Veche. Acest eveniment a fost organizat la Alba
Iulia, Consiliul judeţean Alba asigurând organizarea reuşita a acestui eveniment.
Festivalul Internaţional de Teatru, ediţia a VI-a a avut loc în octombrie 2011. Acest
eveniment a adus la Alba Iulia spectacole dedicate atât adulţilor cât si copiilor. Evenimentele
festivalului au fost multiple si au cuprins atât prezenţe din teatrul naţional clasic, cat si teatru
experimental, ateliere pentru cei mari si pentru cei mici, conferinţe sau lansări.
Festivalul - Concurs de Muzică Folk „Ziua de Mâine”, ediţia a VII-a, a avut la bază un nou
concept folk art, confirmând astfel dorinţa organizatorilor de a creşte constant gradul de atractivitate
a acestui festival. Astfel alături de galele susţinute de numele mari ale muzicii folk s-au organizat o
serie de activităţi: recitaluri de poezie, lansări de carte, spectacole de teatru, etc.
Ultimul eveniment organizat în 2011 a fost Festivalul iernii, desfăşurat in decembrie. Scopul
acestui eveniment a fost promovarea imaginii instituţionale a Consiliului judeţean Alba. O noutate
în cadrul acestui festival a constituit-o Caravana lui Moş Crăciun, prin care copii din comune din
judeţ au fost vizitaţi de Moş Crăciun.
5.3. Componenta materiale promoţionale
În anul 2011 a fost continuat şi finalizat un proiect de o importanţă deosebită pentru
promovarea turistică a judeţului Alba - Ghidului turistic al judeţului Alba. Aceasta iniţiativă a
Consiliului judeţean Alba a venit ca o consecinţa normala a tuturor proiectelor derulate, menite sa
sprijine dezvoltarea turistica a judeţului. Apariţia acestui material a fost un efort colectiv de lunga
durata, bazat pe conceptul „fără hartă şi ghid turistic nu poţi face turism”. Lucrarea s-a bucurat de o
apreciere deosebită, fiind tipărit in 3.000 exemplare.

6. Alte activităţi
6.1 Programul „Intelligent Energy – Europe (IEE)”
Consiliul judeţean Alba, împreună cu Consiliul General al Departamentului La Manche
(Franţa) şi cu municipalitatea din Ios (Grecia) care au promovat, în cadrul Programului Intelligent
Energy – Europe (IEE), domeniul Coopener, Horizontal Key Acţiunea 2 „Să gândim global, să
acţionăm local”, un proiect vizând crearea a 3 noi agenţii de eficienţă energetică. Ca urmare a
implementării acestui proiect, a fost înfiinţată Agenţia Locală a
Energiei Alba – ALEA, autoritate de interes judeţean de tip
ONG, care desfăşoară activităţi menite a contribui la dezvoltarea
durabilă a judeţului Alba.
In anul 2011 acest proiect a fost încheiat din punct de
vedere al finanţării europene, ALEA continuându-şi activitatea
prin valorificare experienţei şi expertizelor acumulate, finanţarea
urmând a fi asigurată din surse proprii şi surse atrase prin
activităţile desfăşurate.
În acest sens, în cursul anului 2011 compartimentul Suport implementare a desfăşurat o serie
de acţiuni comune cu ALEA, cu scopul de a contribui la promovarea proiectelor de eficienţă
energetică şi a proiectelor RES dar şi de a sprijini autorităţile publice şi mediul de afaceri la nivel
local în problemele energiei durabile.
6.2 Programul Alba Urban 2011.
In cadrul Programului Alba Urban 2011 - componenta Parcuri de fitness în aer liber,
Consiliul judeţean Alba intenţionează sa achiziţioneze mai multe seturi de echipamente de fitness in
aer liber, scopul principal fiind punerea la dispoziţia cetăţenilor adulţi de mijloace pentru recreere,
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mişcare şi întreţinerea sănătăţii. In acest sens la sfarsitul anului 2011 a fost organizata procedura de
achiziţie publică de pentru achiziţionarea de echipamente de fitness destinate persoanelor adulte şi
persoanelor cu dizabilităţi.
6.3 Proiect: Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043
Frumoasa.
In cursul anului 2011, compartimentul suport
implementare s-a ocupat de pregătirea şi depunerea
aplicaţiei „Managementul integrat al siturilor
ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa”
în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu –
POS Mediu,
Axa Prioritară 4 – Implementarea
sistemelor adecvate de management pentru protecţia
naturii, Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea
infrastructurii şi a planurilor de management pentru
protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000.
Solicitarea de proiecte nr.4/2010.
Compartimentul suport implementare a avut in 2011 responsabilităţi privind Administrarea
ariei naturale protejate Frumoasa cu dublu statut – sit de importanţă comunitară şi arie de protecţie
specială avifaunistică.

7. Amenajarea teritoriului si urbanism
In anul 2011, activitatea desfăşurată de Direcţia Amenajarea teritoriului si urbanism a avut
ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de existenţă şi dezvoltare a localităţilor urbane şi rurale fiind o
activitate de interes general ce se desfăşoară pe întreg teritoriul judeţului, contribuind la dezvoltarea
echilibrată a acestuia, protecţia patrimoniului natural şi construit.
A fost analizat permanent stadiul elaborării planurilor de urbanism generale si a
regulamentelor de urbanism ale municipiilor, oraşelor şi comunelor şi a existat o preocupare
constanta atât de finalizarea celor aflate în curs de execuţie, cât şi de reactualizarea unor
documentaţii de urbanism mai vechi în unităţile administrativ teritoriale în care se impunea
refacerea acestora datorită dezvoltării zonei (din punct de vedere economic, etc.). S-a urmărit ca la
refacerea P.U.G. şi R.L.U. să se realizeze şi strategiile de dezvoltare ale unităţilor administrativ
teritoriale.
Urmare a solicitărilor, Ministerul Dezvoltării Reginale şi Turismului a alocat pentru anul
2011 suma de 263.600 lei, care a fost distribuită primăriilor Cugir, Meteş, Zlatna, Bucerdea
Grânoasă şi Crăciunelu de Jos, în vederea finalizării planurilor urbanistice generale aflate în curs de
execuţie.
În anul 2011 au fost eliberate:
- certificate de urbanism:
241
- avize ale structurii de specialitate în vederea eliberării certificatelor de urbanism
de către primarii comunelor:
302
- autorizaţii de construire:
62
- avize ale structurii de specialitate în vederea eliberării autorizaţiilor de construire
de către primarii comunelor:
137
Analizând evoluţia actelor emise de Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism în
perioada 2004 – 2011 se remarcă un trend ascendent a investiţiilor în judeţul Alba, respectiv
dinamica dezvoltării economice din acest punct de vedere.
a) evoluţia certificatelor de urbanism şi a avizelor structurii de specialitate în vederea
eliberării certificatelor de urbanism de către primarii comunelor
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Tipuri de lucrări pentru care s-au eliberat certificatele de urbanism şi avize ale
structurii de specialitate în vederea eliberării certificatelor de urbanism de către primarii comunelor:
obiective de mică industrie, ferme zootehnice, sere legume, sedii firme, cabinete medicale,
prestări servicii, cu utilităţi inclusiv modernizări
 obiective producţie agro-industrială inclusiv modernizări
 hale, depozite
 construire microhidrocentrale
 parcuri fotovoltaice
 valorificarea potenţialului turistic
 centre de informare şi refugiu turistic
 amenajare domeniu schiabil
 clădiri publice şi instituţii inclusiv reparaţii şi reabilitări
 schimbare destinaţie la construcţii existente
 spaţii comerciale şi alimentaţie publică inclusiv modernizări
 abatoare inclusiv modernizări
 alimentări cu apă, canalizări inclusiv extinderi
 alimentări cu gaze naturale inclusiv branşamente, reparaţii şi extinderi
 reţele de transport gaze naturale, inclusiv reparaţii capitale
 reabilitări, modernizări, extinderi reţele electrice
 modernizări drumuri judeţene, comunale, străzi, linii C.F.
 construire autostradă si drum expres
 construire străzi, drumuri vicinale şi de acces la obiective
 construire district silvic
 construire aerodrom şi hangar aeronave
 amenajări de albii, diguri, terasamente, baraje, poduri, podeţe
 săli de sport, terenuri de sport
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 amenajări zone de agrement
 centre de management integrat al deşeurilor solide
 platforme depozitare şi gospodărire a deşeurilor menajere
 balastiere, staţii spălare - sortare agregate, cariere
 hotel turistic, pensiuni agroturistice, cabane turistice, pârtii de schi (inclusiv modernizări)
 construcţii pentru sport, recreere şi întreţinere fizică
 centre de zi pentru persoane vârstnice
 locuinţe, case de vacanţă (inclusiv modernizări)
 obiective şi reţele telecomunicaţii, radiocomunicaţii
 construcţii lăcaşuri de cult, mănăstiri, inclusiv reparaţii, extinderi, consolidări
 autoservice şi spălătorie auto
 amenajări piscicole
 amenajare târg pentru animale si mărfuri
 anexe ale exploataţiilor agricole
 staţii distribuţie carburanţi
 parcelări/dezmembrări terenuri
 alte scopuri: foraje, explorări geotehnice, îmbunătăţiri funciare, demolări, studii de fezabilitate,

elaborare planuri urbanistice zonale, garaje, lucrări de protecţie a mediului, panouri publicitare,
exproprieri, operaţiuni bancare
Taxele legale încasate pentru eliberarea certificatelor de urbanism inclusiv prelungirea
valabilităţii certificatelor de urbanism se ridică la suma de 22.295,19 lei iar cele pentru eliberarea
avizelor structurii de specialitate în vederea eliberării certificatelor de urbanism de către primarii
comunelor se ridică la suma de 3.405 lei.
Taxele legale încasate pentru eliberarea autorizaţiilor de construire se ridică la suma de
280.743,60 lei iar cele pentru eliberarea avizelor structurii de specialitate în vederea eliberării
autorizaţiilor de construire de către primarii comunelor se ridică la suma de 1.350 lei.
S-a urmărit încheierea duratelor de execuţie ale autorizaţiilor de construire emise, la care a
expirat perioada de valabilitate, efectuându-se regularizarea taxelor de autorizare.
Suma încasată din regularizarea taxelor de autorizare se ridică la suma de 7.008,39 lei, iar
taxe aferente prelungirii autorizaţiilor de construire se ridica la suma de 3.629,20 lei.
În cadrul Comisiei judeţene pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, în anul 2011 au fost
analizate şi avizate 28 documentaţii tehnice şi anume: 2 planuri urbanistice generale, regulamentele
de urbanism şi strategiile de dezvoltare al comunelor, 24 planuri urbanistice zonale şi 2 planuri
urbanistice de detaliu.
S-au eliberat 15 avize de oportunitate în vederea elaborării Planurilor Urbanistice Zonale
(PUZ) solicitate prin certificatele de urbanism, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare;
În domeniul disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului, în anul 2011 au fost
efectuate controale în teren, pentru verificarea respectării prevederilor autorizaţiilor de construire
eliberate de Consiliul Judeţean Alba. Deasemenea, prin controalele efectuate s-a urmărit, pe lângă
verificarea respectării autorizaţiilor de construire eliberate de Consiliul Judeţean Alba, şi depistarea
eventualelor construcţii executate fără autorizaţie de construire pe raza administrativ teritorială a
comunei respective.
Pentru cazurile de nerespectare a prevederilor legale în domeniul autorizării construcţiilor,
constatate cu ocazia acestor deplasări în teren, consilierii cu atribuţii de control au întocmit 5
procese verbale de contravenţie, odată cu dispunerea măsurii de intrare în legalitate;
Specialiştii direcţiei au participat în cadrul şedinţelor CAT (Colectivul de Analiză Tehnică
Lărgită) desfăşurate la Agenţia de Protecţia Mediului Alba, în vederea emiterii autorizaţiilor sau
acordurilor de mediu.
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S-a asigurat asistenţa tehnică de specialitate (topo-cadastru) şi au fost verificate expertizele
topo-cadastrale a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al judeţului Alba, sau a unor
imobile pentru care Consiliul Judeţean Alba a fost sesizat.
In cursul anului 2011 a fost continuată procedura de obţinere a avizului de mediu pentru
documentaţia ”Actualizare PATJ Alba”, finalizată cu obţinerea acestui aviz .
In acest an a fost începută procedura de obţinere a avizului de mediu pentru documentaţia
Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal–(PATZ) PARC NATURAL APUSENI –zona situată
în judeţul Alba.
In anul 2011 s-a realizat editarea sub formă de broşură, a unui extras din documentaţia
”Reglementari urbanistice ilustrate pentru zona Valea Sebeşului - jud. Alba”, cu scopul
protejării şi păstrării patrimoniului local şi realizării construcţiilor noi astfel încât acestea să se
înscrie în caracterul zonei respective.
S-a iniţiat şi realizat lucrarea ilustrata ”Reglementări urbanistice
ilustrate pentru zona Ocoliş, Poşaga, Sălciua, Lupşa”, lucrare care
reprezintă un ghid cuprinzând reglementări privind modul de realizare a
construcţiilor în zona situată în Munţii Apuseni, pe cursul mijlociu al râului
Arieş. Aceste reglementări se adresează atât locuitorilor din această zonă cât şi
investitorilor şi reprezentanţilor administraţiei publice locale.
Au fost organizate proceduri de achiziţie publica pentru întocmirea
documentaţiilor: Plan de Amenajare a Teritoriului – Valea Mureşului, si
”P.U.Z. Bastion Sf. Mihail, Alba Iulia, jud. Alba”.

Consili

În perioada ianuarie – iunie 2011, consilierii din cadrul Direcţiei
Amenajare a Teritoriului si Urbanism au organizat o acţiune de promovare a conceptului de peisaj
cultural în rândul copiilor – Satul copilăriei mele – desfăşurată sub forma unui concurs, în care au
fost implicaţi copiii din şcoli de pe raza mai multor comune. Prin această acţiune s-a urmărit
creşterea gradului de implicare al copiilor în cunoaşterea, respectarea şi păstrarea peisajului cultural
local.
Această acţiune de promovare a conceptului de peisaj cultural în
Consiliul Judeþean Alba
rândul copiilor s-a finalizat prin editarea unei broşuri în care au fost
cuprinse toate lucrările premiate, şi care a fost distribuită în şcolile
participante atingându-şi scopul de identificare de către elevi a elementelor
de identitate din zona în care s-au născut şi se formează. In cadrul unei
festivităţi organizate in cursul lunii noiembrie 2011, a fost organizat
evenimentul de lansare a broşurii cuprinzând lucrările cele mai
reprezentative ale copiilor.

\
In lunile noiembrie si decembrie 2011 au fost organizate expoziţii cu lucrările realizate de
copii, in toate comunele participante la acest proiect. Cu aceasta ocazie au fost înmânate diplome
si premii copiilor care au participat la acest proiect. La începutul anului 2012 se va realiza editarea
unei broşuri cu lucrările cele mai reprezentative ale copiilor participanţi la acest proiect.
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In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2011, in cadrul Direcţiei Amenajare a
Teritoriului si Urbanism a fost elaborat ”Regulamentul local referitor la implicarea publicului in
elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului aflate in competenta de aprobare a Consiliului
judeţean”, respectiv PATZ si PATJ. De asemenea, pentru a veni in sprijinul administraţiilor publice
locale, a fost realizat un Regulament – model care a fost transmis primăriilor comunale si
orăşeneşti, in vederea elaborării regulamentului local aferent documentaţiilor de amenajare a
teritoriului si de urbanism aflate in competenta de aprobare a acestora.
În octombrie 2011 consilierii din cadrul Direcţiei Amenajare a
SATUL TRANSILVAN
Teritoriului si Urbanism au organizat seminarul de lansare al
proiectului SATUL TRANSILVAN, REPER AL IDENTITĂŢII
LOCALE.
Proiectul "Satul Transilvan – Reper al identităţii locale" –
proiect cofinanţat de Ambasada Franţei în România se derulează de
către Consiliul Judeţean Alba, prin Asociaţia Alba Manche Împreună.
Publicul ţintă al proiectului este reprezentat de comunităţile
locale de pe Valea Sebeşului şi Podişul Secaşelor.. Proiectul se
derulează în perioada septembrie 2011 – iulie 2012.
Prin acest proiect se urmăreşte:
 evidenţierea elementelor specifice de patrimoniu în fiecare din cele 6
localităţi;
 implicarea factorilor de decizie din comunităţi, a specialiştilor şi a
instituţiilor locale şi judeţene în vederea valorificării patrimoniului prin mobilizarea acestora în
activităţile proiectului;
 ghidul de bune practici elaborat şi pus la dispoziţia autorităţilor locale va duce la îmbunătăţirea
cunoştinţelor şi expertizei factorilor locali în gestionarea patrimoniului;
REPER AL IDENTITĂŢII LOCALE
1 OCTOMBRIE 2011
ALBA IULIA

PROIECT COFINANŢAT DE AMBASADA FRANŢEI ÎN ROMÂNIA

AMBASADA FRANŢEI
ÎN ROMÂNIA

ASOCIAŢIA ALBA MANCHE
ÎMPREUNĂ

CONSILIUL JUDEŢEAN
ALBA

FILIALA ALBA

ALBA AFRODA

Pe parcursul anului 2011 consilierii Direcţiei Amenajare a Teritoriului si au participat la
şedinţele Grupului de lucru constituit în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare durabilă a
Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – AIDA. Alte activităţi desfăşurate in 2011 au
fost:
 Conceperea afişului conferinţei organizata de Consiliul Judeţean Alba « SATUL TRANSILVAN
– REPER AL IDENTITATII LOCALE ».
 Participare cu material fotografic la realizarea catalogului
de
expoziţie
ARHITECTURA TRADITIONALA DIN
JUDETUL ALBA, expozitie organizata de Consiliul
Judeţean Alba, alături de Direcţia Judeţeana. pentru Cultura
si
Patrimoniu Naţional Alba, Muzeul Naţional al Unirii Alba
Iulia,. Muzeul Etnografic al Tradiţiei, Cluj Napoca, Asociaţia
Arta Tradiţionala Cluj Napoca.
 Realizarea unei documentaţii de urbanism ( faza PUD)
privind : AMPLASARE BISERICA DE LEMN, CHIOSC
COMERCIAL SI DE ALIMENTATIE PUBLICA SI A
BUSTULUI CAROL DAVILA in incinta Spitalului Judeţean
Alba.
 Detalierea obiectului CHIOSC COMERCIAL SI DE
ALIMENTATIE PUBLICA in vederea licitării execuţiei
acestuia.
 Studiu privind AMENAJARE PARCARE SI ZONA VERDE in cadrul incintei Spitalului Judeţean
Alba.
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 Conceperea

si realizarea designului grafic pentru editarea unei cărţi de colorat pentru copii cu
tema MONUMENTE ISTORICE SI ARHITECTURA TRADITIONALA DIN JUDETUL ALBA.

Compartimentul Gestiunea Peisajelor Culturale, Managementul proiectelor s-a înfiinţat în
aprilie 2011. Activităţile derulate în acest an au vizat obiective de dezvoltare organizaţională si
locală a judeţului Alba.
1. Dezvoltare organizaţională
Activitatea principală în acest an a fost centrată pe implementarea celor două proiecte
finanţate prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Administraţii locale
eficiente pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Alba, şi Program de instruire pentru dezvoltarea
capacitaţii administrative şi creşterea eficienţei organizaţionale în
administraţiile publice ale judeţului Alba.
Proiectul „Administraţii locale eficiente pentru dezvoltarea
durabilă a judeţului Alba”, a fost implementat de Consiliul Judeţean
Alba, s-a derulat în perioada octombrie 2010 – octombrie 2011, având
valoarea totală a proiectului (fără TVA) a fost de 519.194,73 lei.
Proiectul a avut scopul de a dezvolta abilităţile de planificare şi
implementare a strategiilor participative pentru personalul primăriilor şi
Consiliului Judeţean Alba, dezvoltarea abilităţilor de antrenare a
publicului în planificare şi identificare de proiecte comune locale şi
regionale.
Ca urmare a implementării proiectului, au fost atinse urmatoarele
rezultate:
 24 de cursuri susţinute;
 peste 200 de persoane, funcţionari şi personal contractual din cadrul
primăriilor şi Consiliul judeţean Alba au fi instruiţi şi au acumulat cunoştinţe şi competenţe
suplimentare în domeniul planificării strategice participative;
 au fost efectuate 99 de zile de instruire, indicatorul zile participant/instruire fiind de 2280 de zile;
 au fost derulate procese participative de planificare strategică în 15 localităţi pilot, fiind elaborate
9 strategii de dezvoltare şi actualizate 6 strategii existente;
 a fost elaborată broşura proiectului, un ghid pentru administraţiile publice, util în activităţile de
gestionare şi implementare a strategiei de dezvoltare.
Proiectului „Program de instruire pentru dezvoltarea
capacităţii administrative şi creşterea eficienţei organizaţionale în
administraţiile publice ale judeţului Alba” se derulează pe o perioada
de 18 luni, respectiv ianuarie 2011 – iulie 2012. Este cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii
Administrative 2007 – 2013. Valoarea totală a proiectului (fără TVA) este
de 1.098.026,43 lei.
Grupul ţintă este reprezentat de personalul din administraţiile
publice locale ale judeţului Alba, respectiv 78 de primării şi Consiliul
Judeţean Alba cu instituţiile subordonate. Sunt organizate 35 de sesiuni
de instruire la care sunt estimaţi 739 de participanţi, structurate in 5 pachete de instruire:
P1. Dezvoltare locală şi management de proiect;
P2. Achiziţii publice;
P3. Urbanism şi dezvoltare durabilă;
P4. Administraţie publică ;
P5. Limbi străine.
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2. Dezvoltare locală
În cadrul axei Leader, Grupul de Acţiune Locală ”
Pe Mureş şi pe Târnave” animat de Consiliul judeţean Alba
prin compartimentul Gestiunea peisajelor culturale,
managementul proiectului este unul din cele selectate şi
apoi autorizat de către Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, în luna iulie 2011, fiind în procedură de
contractare a finanţării cu APDRP. In decembrie 2011 s-a
depus dosarul de contractare, urmând semnarea
contractului. Teritoriul administrativ al Grupului de
Acţiune Locală „Pe Mureş şi pe Târnave” este alcătuit din
12 localităţi.
3. Alte proiecte
Tot in anul 2011 a fost depus proiectul
”Democraţie pentru tineri. Tineri pentru democraţie”,
in cadrul programului ”Tineret în acţiune”. Proiectul
propus urmăreşte implicarea tinerilor in societate si
participarea la actul decizional în comunităţile lor, astfel
încât probleme specifice ale generaţiei tinere sa devina
priorităţi importante pentru organismele de conducere ale
municipalităţilor. O primă ţintă a proiectului este de a se
crea structuri reprezentative de tineret, care prin liderii lor
să poată promova priorităţile grupurilor pe care le
reprezintă în vederea rezolvării problemelor specifice. Prin activităţile ce vor fi desfăşurate prin
proiect tinerii vor învăţa sa-şi expună şi susţină priorităţile dar şi să se responsabilizeze pentru
deciziile luate. Proiectul este propus in parteneriat de către Consiliul Judeţean Alba şi două
organizaţii din Ungaria.
Cea mai recentă aplicaţie, depusă la sfârşitul anului, în cadrul programului derulat de
Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN), iniţiat de Asociaţia Culturală Tradiţii Uiorene în
parteneriat cu Consiliul Judeţean Alba. Proiectul intitulat ”Armonia Mureşului, Tradiţii
folclorice din zona de interferenţa Alba – Cluj” şi vizează promovarea şi conservarea
patrimoniului imaterial din zona Mureşului şi a Arieşului.

8 Serviciului Public Judeţean Salvamont
Activităţile principale ale Serviciului Public Judeţean Salvamont s-au axat pe:
 Acţiuni de patrulare preventivă în zonele muntoase – Munţii Sebeşului şi Munţii Apuseni;
 Asigurarea permanenţei pe domeniile schiabile si zonele aferente;
 Asigurarea permanenţei pe zona turistică Rimetea;
 Acţiuni de întreţinere, remarcare trasee turistice;
 Organizarea de exerciţii demonstrative in colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţa Alba, Consiliul Judeţean Alba şi Serviciul de Ambulanţa Judeţean Alba;
 Creşterea gradului de pregătire a personalului prin participare la cursuri de perfecţionare la
Centrul Naţional Salvamont
Ca urmare, în anul 2011, toate solicitările venite prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri
de Urgenţă 112, au fost rezolvate favorabil, procentul fiind de 100%.
O prioritate a anului 2011 a fost creşterea gradului de pregătire a personalului si
dezvoltarea bazei materiale a serviciului prin achiziţionarea de echipamente individuale şi colective
performante, astfel încât calitatea serviciilor furnizate să poată fi îmbunătăţită constant.
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Numărul de intervenţii pentru accidente a scăzut în 2011, atât datorită celor enumerate
anterior cât şi datorită muncii de prevenire desfăşurate de echipa Salvamont.
S-a încercat de asemenea atragerea tineretului in acţiuni vizând creşterea siguranţei pe
traseele montane, in acest sens fiind desfasurate mai multe actiuni organizate in colaborare cu
ONG-uri, asociaţii, instituţii publice sau organizaţii de profil.
Pentru creşterea vizibilităţii activităţilor desfăşurate de Serviciului Public Judeţean
Salvamont, au fost organizate exerciţii demonstrative în cooperare cu Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţa Alba, iar serviciul a participat la mai multe evenimente organizate la nivelul judeţului .

9. Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a desfăşurat în anul 2011 o susţinută activitate de
colaborare, în calitate de organizator sau de partener, cu instituţii şi organizaţii culturale din ţară şi
străinătate, activitate materializată în proiecte şi programe, ştiinţifice şi culturale, care au avut ca
obiect principal cercetarea şi valorizarea patrimoniului material şi imaterial, arheologic şi istoric,
aferent judeţului Alba.
Au fost organizate 56 de expoziţii, 8 având caracter internaţional, 8 simpozioane şi
conferinţe dintre care 3 cu caracter internaţional şi 8 manifestări din sfera arta spectacolului.
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a derulat 27 proiecte ştiinţifice şi culturale de
promovare a patrimoniului cultural naţional, proiecte finanţate din fonduri internaţionale sau
naţionale, publice sau private. De asemenea a derulat 16 proiecte educaţionale. S-a asigurat apariţia
a 20 de publicaţii şi s-au susţinut 17 lansări de carte.
O atenţie deosebită a fost acordată vizitatorilor, numărul vizitelor efectuate cu ghid fiind de
352, crescând totodată şi numărul accesărilor de carte din biblioteca muzeului.
Au fost restaurate 12932 de pagini carte, 21 documente şi 671 de obiecte de patrimoniu din
sticlă, metal, textile, ceramică, au fost clasate 9 bunuri în categoria Tezaur şi 22 bunuri clasate în
categoria Fond
Evenimentele şi activităţile specifice, ştiinţifice şi culturale, desfăşurate sub egida Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia au fost mediatizate prin intermediul serviciilor specializate de
transmitere a comunicatelor de presă. In afară publicaţiilor mass-media tipărite, o atenţie deosebită
a fost acordată mediului online, cu scopul creşterii gradului de popularitate a instituţiei, în special în
rândul tinerilor.

10. Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba
Anul 2011 a reprezentat pentru Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba un an cu o
activitate culturală bogată în toate domeniile specifice. Prin activitatea desfăşurată Centrul de
Cultură „Augustin Bena” Alba şi-a consolidat rolul de instituţie coordonatoare a activităţii
aşezămintelor culturale din judeţ. Numărul mare de activităţi derulate, prospectările si culegerile din
teren efectuate, lucrările de cercetare tipărite, festivalurile si spectacolele organizate, materialele
editate, aşează instituţia între cele mai importante instituţii de cultura aflate in subordinea
Consiliului Judeţean Alba.
Proiectele iniţiate în anul 2011 de către Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba au urmărit
realizarea misiunii instituţiei pe fiecare domeniu al culturii în general şi al culturii tradiţionale în
mod special, atât în rândul tinerilor cât şi al adulţilor.
Programul de activităţi culturale a fost construit în mare parte pe parteneriate cu consiliile
locale, căminele culturale, casele de cultura, fundaţiile sau asociaţiile culturale, alte instituţii de
cultură, aceste parteneriate însemnând posibilitatea de coordonare a aşezămintelor culturale si a
operatorilor culturali şi implicit revitalizarea activităţii acestora.
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Principalele domenii de activitate in 2011 au fost:
 Publicare şi lansare de carte - in cadrul programului fiind editate lucrări valoroase despre
cultura tradiţională.
 Editări, înregistrări, lansări de CD-uri, DVD-uri
 Omagierea unor personalităţi – sesiuni de comunicări, spectacole, colocvii, etc
 Organizarea unor manifestări ştiinţifice – întruniri ale comisiilor de specialitate, colocvii
naţionale de etnografie sau folclor, şedinţe vizând patrimoniul cultural imaterial
 Acţiuni de voluntariat şi caritate – organizarea de spectacole cu scop caritabil
 Acţiuni desfăşurate cu finanţări prin proiecte europene
 Expoziţii
 Culegere de informaţii în teren
 Activităţi în expoziţii etnografice
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